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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku:

administracja

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

79%

Ekonomia i ﬁnanse

7%

Językoznawstwo

5%

Nauki o bezpieczeństwie 3%
Filozoﬁa

3%

Informatyka

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Administracja II stopnia jest kierunkiem prowadzonym na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2000 r. Studia na tym kierunku
stanowią kontynuację studiów I stopnia i mają za zadanie kształcenie specjalistów z zakresu szeroko pojętej administracji
publicznej, przygotowanych do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej, a także w instytucjach niepublicznych. Na
Uniwersytecie Jagiellońskim nie ma kierunku kształcenia o podobnie zdeﬁniowanych celach i efektach uczenia się. Program
kształcenia odpowiada strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych uniwersytetów w Europie,
kształcącego na najwyższym poziomie. Pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce.

Koncepcja kształcenia
Pod względem koncepcji kształcenia studia na kierunku administracja wpisują się w cele strategiczne i realizują misję
uczelni, wyrażoną w Strategii Rozwoju UJ do 2030 r., według której najważniejszym założeniem jest zapewnienie wysokiej
jakości kształcenia studentów zintegrowanego z nauką i otoczeniem w poszanowaniu godności człowieka i ducha tolerancji.
Zgodnie ze strategią uniwersytet ma pozyskiwać najbardziej utalentowanych kandydatów na studia i kształtować warunki do
ich najlepszego rozwoju: nowoczesne programy kształcenia, przygotowanie kadry dydaktycznej, sprawność zaplecza
administracyjnego i środowisko aktywności studentów.
Kształcenie na kierunku administracja obejmuje zdobywanie wiedzy niezbędnej dla zawodowego funkcjonowania w różnych
strukturach administracji, kształtowanie właściwych postaw etycznych, kompetencji społecznych oraz osobowych
pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk w szeroko rozumianych strukturach administracji publicznej oraz
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instytucjach niepublicznych, a także odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności. Absolwent poza
zdobyciem podstawowej wiedzy z zakresu nauk o administracji oraz podstawowych umiejętności i kompetencji, ma
możliwość samodzielnego uzupełniania zdobytej wiedzy poprzez wybór przedmiotów z bogatej oferty programowej. Program
nauczania jest realizowany przy udziale pracowników Wydziału Prawa i Administracji, oraz przez pracowników naukowych
innych wydziałów i szkół wyższych, co wypełnia założenie Strategii Rozwoju UJ do 2030 r. w zakresie integracji działalności
Uniwersytetu w dydaktyce i badaniach naukowych. Taka konstrukcja programu pozwala na kreatywne, twórcze
kształtowanie przez absolwentów własnej drogi przyszłego rozwoju zawodowego. Program kierunku administracja jest
zgodny z efektami uczenia się na poziomie 7 PRK.

Cele kształcenia
1. Przekazanie pogłębionej wiedzy w zakresie nauk o prawie i administracji, nauk ekonomicznych, zarządzania oraz
znajomości właściwej dla nich terminologii.
2. Przekazanie i wykorzystywanie pogłębionej interdyscyplinarnej wiedzy o społeczeństwie, w szczególności humanistycznej
oraz etycznej, niezbędnej dla rozumienia współczesnego świata.
3. Przekazanie pogłębionych umiejętności planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz w zespole, współdziałania z
innymi osobami w ramach prac zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym.
4. Pogłębienie znajomości relacji i sposobu funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych instytucji publicznych, a także
zależności między różnymi systemami prawa.
5. Przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia (studia III stopnia) lub do podjęcia pracy zawodowej w administracji
publicznej, na samodzielnych stanowiskach w urzędach jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organach
administracji rządowej.
6. Przygotowanie absolwenta do skutecznego funkcjonowania w instytucjach niepublicznych oraz do prowadzenia
samodzielnej działalności gospodarczej.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Współczesna administracja i jej korpus urzędniczy należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin życia
publicznego. Specyﬁka organizacji i działania administracji polega z jednej strony na stosunkowo rozbudowanej strukturze, z
drugiej zaś na działaniu w bezpośrednim kontakcie z obywatelem, którego bezpośrednio dotyczą decyzje podejmowane
przez urzędnika. W konsekwencji pracownikom administracji stawiane są szczególnie wysokie wymagania, zarówno
zawodowe jak i etyczne. Studia na kierunku Administracja w pełni przygotowują absolwentów do sprostania wyzwaniom
stojącym przed współczesnym korpusem urzędniczym.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiągane przez absolwentów administracji są
odpowiedzią na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i zostały opracowane w porozumieniu z interesariuszami
zewnętrznymi. Profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej absolwent tego kierunku charakteryzuje się poszerzoną
wiedzą z zakresu podstaw prawnych działania administracji, zna i rozumie rolę urzędnika w systemie władz publicznych, zna
podział zadań, kompetencji i właściwości organów uczestniczących w procesie realizacji przypisanych mu obowiązków,
potraﬁ przy wykorzystaniu z najnowszych dostępnych technologii zbierać informacje, analizować zebraną wiedzę oraz
podejmować w sposób etyczny decyzje zmierzające do zrealizowania zadania bądź rozwiązania problemu.
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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. Badania w zakresie nauk prawnych obejmują również ich związki 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 międzynarodowego, 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 niepełnosprawnych. 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:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Użyte określenia oznaczają:
a. wykład – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot;
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania
studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w
szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w
szczególności w zakresie sporządzaniu pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu w określonej formie;
f. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot
studentów;
g. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w
zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
h. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod
kierunkiem prowadzącego przedmiot;
i. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
j. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się
podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład, konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt,
seminarium, lektorat oraz warsztat;
k. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie
wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną cześć przedmiotu.
Pomocniczą formą kształcenia mogą być: warsztat, konwersatorium, ćwiczenia;
l. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne, będące środkiem nauczania na odległość;
m. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo
wykładu o długości jednej godziny, lektur, infograﬁki;
n. egzamin online – weryﬁkacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych
umożliwiających komunikację na odległość.
2. Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają 4 semestry.
3. Warunkiem zaliczenia studiów drugiego stopnia i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie przez studenta
w toku studiów co najmniej 130 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w programie studiów dla
poszczególnych lat.
4. Plan studiów obejmuje: przedmioty obowiązkowe, specjalnościowe i fakultatywne.
5. Przedmioty mogą być organizowane jako:
a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe;
b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w roku, z wyłączeniem przedmiotów obowiązkowych i
specjalnościowych;
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d. 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
obowiązkowych i specjalnościowych;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączeniem
przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych.
6. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty fakultatywne. W uzasadnionym
przypadku mogą być usuwane przedmioty fakultatywne.
7. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej
wersji.
8. Udział w wykładach jest nieobowiązkowy. Zasady uczestnictwa w pozostałych zajęciach określa koordynator przedmiotu.
Rozdział II
Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS
1. Wykład kończy się egzaminem.
2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem lub zaliczeniem, a jako zajęcia pomocnicze
zaliczeniem.
3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formach kształcenia kończy się zaliczeniem, a studencka
poradnia prawna – zaliczeniem na ocenę.
4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także konwersatoria prowadzone jako główna forma
kształcenia, seminaria, tutoring, lektoraty, w tym również prawnicze szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna,
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 przedmiotów.
7. Zasady przenoszenia ocen i uznawania punktów ECTS określa Regulamin studiów.
Rozdział III
Zaliczenie roku
1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w
programie i planie studiów.
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 obowiązkowego albo
specjalnościowego.
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
Przedmioty obowiązkowe
1. Przedmioty obowiązkowe na kierunku Administracja – studia drugiego stopnia stanowią:
a. na roku I – 9 przedmiotów:
– nauka o państwie – przedmiot jednosemestralny
– zasady ustroju państwa – przedmiot jednosemestralny
– procesy decyzyjne w administracji – przedmiot jednosemestralny
– systemy informatyczne w administracji – przedmiot jednosemestralny
– prawo Unii Europejskiej - przedmiot jednosemestralny
– prawo administracyjne osobowe i rzeczowe - przedmiot jednosemestralny
– sądowa kontrola administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
– ewolucja zasad organizacji administracji - przedmiot jednosemestralny
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– seminarium magisterskie – przedmiot jednosemestralny
b. na roku II – 5 przedmiotów:
– etyka służby publicznej – przedmiot jednosemestralny
– audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – przedmiot jednosemestralny
– fundusze europejskie – przedmiot jednosemestralny
– odpowiedzialność w administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
– seminarium – przedmiot dwusemestralny
2. Warunkiem zaliczenia przez studenta I roku jest:
a. zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2+;
b. uzyskanie zaliczenia z seminarium;
c. uzyskanie zaliczenia szkolenia BHK.
3. Warunkiem zaliczenia II roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie
pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP.
4. W toku studiów student studiów stacjonarnych zobowiązany jest do zaliczenia trzech przedmiotów fakultatywnych, w tym
jednego w języku obcym.
Rozdział V
Przedmioty specjalnościowe
1. Program studiów obejmuje pięć bloków specjalnościowych: zamówienia publiczne, administracja skarbowa,
administrowanie sektorem publicznym, administracja zrównoważonego rozwoju, informacja publiczna i ochrona danych
osobowych.
2. Celem przedmiotów specjalnościowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji
społecznych.
3. Student wybiera w toku studiów jeden blok specjalnościowy, wyboru dokonuje na początku I roku studiów.
4. Studenta składa deklarację określającą, który z bloków w programie jest dla niego pierwszym, drugim, trzecim, czwartym
lub piątym wyborem.
5. Blok specjalnościowy jest uruchamiany, jeżeli wybierze go co najmniej 30 osób. Maksymalny limit przyjęć na blok wynosi:
• Zamówienia publiczne – 35 osób
• Administracja skarbowa – 45 osób
• Administrowanie sektorem publicznym – 45 osób
• Administracja zrównoważonego rozwoju – 45 osób
• Informacja publiczna i ochrona danych osobowych – 45 osób:
1. Studenci są kwaliﬁkowani do bloków specjalnościowych w ramach limitu miejsc na podstawie wyników uzyskanych w
rekrutacji.
2. Student w ramach wybranego bloku specjalnościowego ma obowiązek zrealizować przedmioty:
A. blok Zamówienia publiczne:
- na I roku - 4 przedmioty:
• organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych – przedmiot jednosemestralny
• zasady i formy udzielania zamówień publicznych – przedmiot jednosemestralny
• przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przedmiot jednosemestralny
• inwestycje budowlane w praktyce – przedmiot jednosemestralny
- na II roku – 3 przedmioty:
• postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – przedmiot jednosemestralny
• środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych – przedmiot jednosemestralny
• umowa w sprawie zamówienia publicznego – przedmiot jednosemestralny
B. blok Administracja skarbowa:
- na I roku – 4 przedmioty:
• teoria opodatkowania – przedmiot jednosemestralny
• zobowiązania podatkowe – przedmiot jednosemestralny
• ustrój i organizacja administracji skarbowej – przedmiot jednosemestralny
• prawo karne skarbowe – przedmiot jednosemestralny
- na II roku – 5 przedmiotów:
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• postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa - przedmiot jednosemestralny
• prawo podatkowe międzynarodowe i UE - przedmiot jednosemestralny
• postępowanie egzekucyjne w administracji - przedmiot jednosemestralny
• sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych - przedmiot jednosemestralny
• przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - przedmiot jednosemestralny
C. blok Administrowanie sektorem publicznym:
- na I roku – 4 przedmioty:
• organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych - przedmiot jednosemestralny
• gospodarowanie nieruchomościami publicznymi - przedmiot jednosemestralny
• prawo gospodarki komunalnej - przedmiot jednosemestralny
• publiczne prawo konkurencji - przedmiot jednosemestralny
- na II roku – 6 przedmiotów:
• sektory infrastrukturalne - przedmiot jednosemestralny
• postępowanie cywilne w działalności sektora publicznego - przedmiot jednosemestralny
• inwestycje budowlane - przedmiot jednosemestralny
• prawne aspekty zatrudnienia w sektorze publicznym - przedmiot jednosemestralny
• controlling w zarządzaniu- przedmiot jednosemestralny
• ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - przedmiot jednosemestralny
D. blok Administracja zrównoważonego rozwoju
- na I roku – 4 przedmioty:
• podmioty, zasady i instrumenty polityki administracyjnej – przedmiot jednosemestralny
• prawo ochrony przyrody i zwierząt – przedmiot jednosemestralny
• prawo wobec wyzwań klimatycznych – przedmiot jednosemestralny
• służby, inspekcje i straże w administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
- na II roku – 5 przedmiotów:
• zagospodarowanie przestrzeni i ochrona krajobrazu – przedmiot jednosemestralny
• ochrona dziedzictwa narodowego – przedmiot jednosemestralny
• gospodarka odpadami – przedmiot jednosemestralny
• administrowanie rozwojem i kryzysem – przedmiot jednosemestralny
• polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego - przedmiot jednosemestralny
E. blok Informacja publiczna i ochrona danych osobowych:
- na I roku – 4 przedmioty:
• prawo informacyjne – przedmiot jednosemestralny
• dostęp do informacji publicznej – przedmiot jednosemestralny
• wykorzystanie informacji sektora publicznego – przedmiot jednosemestralny
• ochrona dóbr osobistych - przedmiot jednosemestralny
- na II roku – 4 przedmioty:
• przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji niejawnych – przedmiot jednosemestralny
• informacja chroniona (tajemnice prawnie chronione) – przedmiot jednosemestralny
• ustrój i funkcjonowanie administracji ochrony danych osobowych – przedmiot jednosemestralny
• elementy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
Rozdział VI
Przedmioty fakultatywne
1. Przedmiotami fakultatywnymi są przedmioty, które stanowią dodatkową formę zajęć, mające przede wszystkim uzupełniać
wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie podstawowych treści kształcenia, w tym szkoły prawa obcego, studencka
poradnia prawna oraz lektoraty prawnicze.
2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia.
3. Rada Wydziału do dnia 30 czerwca danego roku zatwierdza listę przedmiotów fakultatywnych, które będą oferowane w
kolejnym roku akademickim.
4. Wykaz przedmiotów fakultatywnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w
harmonogramie zajęć na dany rok.
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5. Dla studentów, którzy na studiach I stopnia nie zaliczyli kursów ze Wstępu do prawoznawstwa, Prawa administracyjnego,
Postępowania administracyjnego istnieje możliwość zaliczenia do końca listopada kursu Encyklopedia prawa. Kurs ten będzie
przygotowany w formie nagrań do odsłuchania, a warunkiem uzyskania zaliczenia będzie podejście do testu sprawdzającego,
przeprowadzanego na platformie e-learningowej.
6. Student, za zgodą Dziekana, może w toku studiów dodatkowo zaliczać:
a. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ,
b. jeden przedmiot w ramach współpracy UJ z UNA EUROPA lub innymi sieciami partnerskimi,
c. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales,
d. przedmioty poza programem studiów oferowane na WPiA UJ
Rozdział VII
Ukończenie studiów
1. Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej
pozytywnej oceny oraz zdanie egzaminu dyplomowego w formie ustnej.
2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.
3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:
a. ½ średniej ocen z egzaminów;
b. ¼ oceny pracy dyplomowej;
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.
4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń oraz szkolenia BHK z wyjątkiem zaliczenia na ocenę w ramach
studenckiej poradni prawnej.
5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.
Rozdział VIII
Harmonogram zajęć
1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć 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.
Rozdział IX
Rejestracja na przedmioty
3. 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.
4. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W przypadku, gdy
niezaliczony przez studenta przedmiot fakultatywny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić
zgodę na zaliczenie innego przedmiotu fakultatywnego o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu
powtarzanego.
5. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż:
a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne – zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
b. do dnia 1 marca na przedmioty w semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
6. 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.
7. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i
ogłaszanie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
8. 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.
9. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. Na pocztę
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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, przynajmniej jeden
termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów
przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem
sesji, a w przypadku przedmiotów całorocznych 1 miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. W przypadku studentów, którzy
powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału na wniosek koordynatora przedmiotu może wyrazić zgodę na egzamin w innym
terminie.
2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może
wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej 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
egzaminów 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.
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 przeprowadzania egzaminów
1. Egzaminy przeprowadzane się w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.
2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej:
a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie, na podstawie orzeczenia o stopniu
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, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - 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 do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów.
Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień
dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel
akademicki.
9. Prace egzaminacyjne z danego roku akademickiego są przechowywane w Katedrze co najmniej do końca następnego roku
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akademickiego, a następnie niszczone.
10. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego oraz uznawania egzaminów przeprowadzonych przez inne
instytucje, a także warunki uczestniczenia w lektoracie określa Jagiellońskie Centrum Językowe.
Rozdział XII
Zajęcia pomocnicze
1. Zajęcia pomocnicze do przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych są obowiązkowe, chyba że koordynator
przedmiotu w sylabusie określi inaczej.
2. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących zajęcia
pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie.
Rozdział XIII
Praca dyplomowa
3. Zapisy na seminaria I i II roku studiów są prowadzone poprzez system USOSweb.
4. Seminarium na II roku studiów powinno być kontynuacją seminarium z I roku studiów. W uzasadnionych przypadkach
Dziekan może, na wniosek studenta, za zgodą dotychczasowego i nowego promotora, zezwolić na zmianę seminarium.
5. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora.
Rozdział XIV
Postanowienia końcowe
Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

130

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

130

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

65

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

4

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1050

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Na studiach drugiego stopnia na kierunku administracja nie są przewidziane praktyki zawodowe.
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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 130 punktów ECTS, przygotowanie
i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej), zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego) oraz spełnienie innych
warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ADM_K2_W01

Absolwent zna i rozumie status nauk prawnych, w tym nauk o administracji na tle
innych nauk społecznych, pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka o
administracji oraz terminologię nauk Prawnych, w tym nauk o administracji

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W02

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury i funkcjonowanie państwa oraz jego
instytucji, a także jednostek niepublicznych

P7S_WK,
P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W03

Absolwent zna i rozumie relacje i sposób funkcjonowania krajowych oraz
międzynarodowych instytucji publicznych, a także zależności między różnymi
systemami prawa

P7S_WK,
P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W04

Absolwent zna i rozumie relacje (więzi) prawne i polityczne a także społeczne
pomiędzy instytucjami i organami

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W05

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek i
organów państwa

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W06

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia, konstruowania oraz interpretowania
tekstów Prawnych

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W07

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania informacji
o prawie i funkcjonowaniu administracji

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W08

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące instytucje, sposób ich
powoływania oraz ich kompetencje

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W09

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze administracji instytucji prawa
materialnego oraz procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz organach i
organizacjach międzynarodowych

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W10

Absolwent zna i rozumie rozwój administracji, doktryn politycznych, prawnych i
ewolucję instytucji oraz koncepcje funkcjonujące w obszarze działania administracji

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W11

Absolwent zna i rozumie nauki o prawie i administracji, ekonomii oraz właściwą dla
nich terminologię

P7S_WK, P7U_W

ADM_K2_W12

Absolwent zna i rozumie podstawy interdyscyplinarnej wiedzy o społeczeństwie, w
szczególności humanistycznej oraz etycznej niezbędnej dla rozumienia
funkcjonowania administracji

P7S_WK, P7U_W

ADM_K2_W13

Absolwent zna i rozumie formy dalszego zawodowego rozwoju

P7S_WK, P7U_W

ADM_K2_W14

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania I
wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w
administracji

P7S_WK, P7U_W

Kod

Treść

PRK

ADM_K2_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne zachodzące w
administracji oraz ich wzajemne relacje

P7U_U

ADM_K2_U02

Absolwent potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się wiedzą z zakresu nauk
o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą interdyscyplinarną i pozyskiwać
dane dla analizowania procesów i zjawisk w tym zakresie

P7S_UW, P7U_U

Umiejętności
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Kod

Treść

PRK

ADM_K2_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać instytucje
prawa materialnego oraz procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

P7U_U

ADM_K2_U04

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu prawa i
administracji

P7U_U

ADM_K2_U05

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

P7S_UW, P7U_U

ADM_K2_U06

Absolwent potraﬁ prognozować przebieg wybranych procesów zachodzących w
obrębie funkcjonowania administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

P7S_UW, P7U_U

ADM_K2_U07

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji do
zgodnego z prawem oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania problemów
zawodowych

P7S_UW, P7U_U

ADM_K2_U08

Absolwent potraﬁ przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu
zagadnień szczegółowych w obrębie kierunku administracja z wykorzystaniem teorii
oraz praktyki w zakresie nauk o prawie i Administracji

P7S_UW, P7U_U

ADM_K2_U09

Absolwent potraﬁ przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem teorii oraz
praktyki w zakresie nauk o prawie i administracji

P7S_UK, P7U_U

ADM_K2_U10

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania problemów wraz z uzasadnieniem z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem logicznej i
przekonywającej argumentacji

P7S_UO, P7U_U

ADM_K2_U11

Absolwent potraﬁ umiejętnie przekazywać zdobytą wiedzę i proponować
rozstrzygnięcia problemów z zakresu funkcjonowania administracji osobom spoza
grona specjalistów

P7S_UU,
P7S_UO, P7U_U

ADM_K2_U12

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
informacji właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w administracji

P7U_U

ADM_K2_U13

Absolwent potraﬁ umiejętnie komunikować się ze specjalistami w zakresie nauk
administracyjnych

P7S_UK, P7U_U

ADM_K2_U14

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym, uwzględniając terminologię
prawno-administracyjną, zgodnie wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK, P7U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ADM_K2_K01

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy i
umiejętności a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się

P7S_KK

ADM_K2_K02

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej oraz przyjmować
różne role w grupie zawodowej

P7S_KR, P7U_K

ADM_K2_K03

Absolwent jest gotów do określania priorytetów dla realizacji zadań w pracy
zawodowej

P7S_KR, P7S_KK

ADM_K2_K04

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa
oraz etyki dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

P7S_KR, P7U_K

ADM_K2_K05

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych w
tym prawnych z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk o prawie i
administracji

P7S_KO

ADM_K2_K06

Absolwent jest gotów do projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego

P7S_KR

ADM_K2_K07

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny

P7S_KK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ADM_K2_K08

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania zadań zawodowych oraz
zrozumie odpowiedzialność za ich skutki w środowisku społecznym

P7S_KR, P7U_K

ADM_K2_K09

Absolwent jest gotów do wykazywania aktywności postaw obywatelskich

P7S_KO, P7U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Nauka o państwie

30

5,0

egzamin

O

Procesy decyzyjne w administracji

30

5,0

egzamin

O

Prawo Unii Europejskiej

45

6,0

egzamin

O

Zasady ustroju państwa

30

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Administration B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Administration C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Administracja krajowa a swobody rynku wewnętrznego

15

2,0

zaliczenie

F

Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji

20

3,0

egzamin

F

Elementarz myśli politycznej

15

2,0

egzamin

F

Ochrona konsumenta i użytkownika w obrocie internetowym

15

2,0

zaliczenie

F

Prawo samorządowe

15

2,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w UE

15

2,0

egzamin

F

Rzymska praktyka administracyjna

15

2,0

egzamin

F

Sporządzanie pism i decyzji w ogólnym postępowaniu
administracyjnym

30

4,0

zaliczenie

F

Constitutionalism - History and Contemporary Issues

30

5,0

egzamin

F

Functioning of public administration in the system of multicentric
administrative law

30

5,0

egzamin

F

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Justice

20

3,0

zaliczenie

F

The Legal History and the History of administration and constitutional
30
system of Spain and Latin America Countries

5,0

egzamin

F

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teoria opodatkowania

15

1,0

egzamin

O

Zobowiązania podatkowe

60

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego
rozwoju
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podmioty, zasady i instrumenty polityki administracyjnej

45

4,0

egzamin

O

Prawo ochrony przyrody i zwierząt

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem
publicznym
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

45

4,0

egzamin

O

Organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona
danych osobowych
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dostęp do informacji publicznej

30

3,0

zaliczenie

O

Prawo informacyjne

45

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych

30

3,0

egzamin

O

Zasady i formy udzielania zamówień publicznych

60

5,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewolucja zasad organizacji administracji

30

5,0

egzamin

O

Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe

45

6,0

egzamin

O

Sądowa kontrola administracji publicznej

60

7,0

egzamin

O

Systemy informatyczne w administracji

30

3,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

15

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Administration B2+

Plany studiów

30

4,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

F

Elementarz myśli politycznej

15

2,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych

15

2,0

zaliczenie

F

Nauka o policji

15

2,0

zaliczenie

F

Intellectual Property Law

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot
English for Administration C1+

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo karne skarbowe

75

6,0

egzamin

O

Ustrój i organizacja administracji skarbowej

15

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego
rozwoju
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo wobec wyzwań klimatycznych

30

3,0

zaliczenie

O

Służby, inspekcje i straże w administracji publicznej

45

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem
publicznym
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo gospodarki komunalnej

45

4,0

egzamin

O

Publiczne prawo konkurencji

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona
danych osobowych
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona dóbr osobistych

30

3,0

egzamin

O

Wykorzystanie informacji sektora publicznego

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Inwestycje budowlane w praktyce

30

3,0

zaliczenie

O

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

45

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Audyt wewnetrzny i kontrola zarządcza

30

4,0

zaliczenie

O

Etyka służby publicznej

30

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

-

zaliczenie

O

Administracja krajowa a swobody rynku wewnętrznego

15

2,0

zaliczenie

F

Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji

20

3,0

egzamin

F

Elementarz myśli politycznej

15

2,0

egzamin

F

Ochrona konsumenta i użytkownika w obrocie internetowym

15

2,0

zaliczenie

F

Prawo samorządowe

15

2,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w UE

15

2,0

egzamin

F

Rzymska praktyka administracyjna

15

2,0

egzamin

F

Sporządzanie pism i decyzji w ogólnym postępowaniu
administracyjnym

30

4,0

zaliczenie

F

Constitutionalism - History and Contemporary Issues

30

5,0

egzamin

F

Functioning of public administration in the system of multicentric
administrative law

30

5,0

egzamin

F

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Justice

20

3,0

zaliczenie

F

The Legal History and the History of administration and constitutional
30
system of Spain and Latin America Countries

5,0

egzamin

F

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa

75

5,0

egzamin

O

Prawo podatkowe międzynarodowe i UE

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego
rozwoju
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona dziedzictwa narodowego

30

3,0

zaliczenie

O

Zagospodarowanie przestrzeni i ochrona krajobrazu

60

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem
publicznym

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Inwestycje budowlane

30

3,0

egzamin

O

Postępowanie cywilne w działalności sektora publicznego

60

4,0

egzamin

O

Sektory infrastrukturalne

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona
danych osobowych
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Informacja chroniona (Tajemnice prawnie chronione)

75

5,0

egzamin

O

Przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji niejawnych

75

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

90

5,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fundusze europejskie

60

7,0

egzamin

O

Odpowiedzialność w administracji publicznej

60

8,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

20,0

zaliczenie

O

Elementarz myśli politycznej

15

2,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych

15

2,0

zaliczenie

F

Nauka o policji

15

2,0

zaliczenie

F

Intellectual Property Law

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

O

Semestr 4
Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

45

4,0

egzamin

O

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

30

2,0

zaliczenie

O

Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach
podatkowych

30

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego
rozwoju
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Administrowanie rozwojem i kryzysem

60

4,0

egzamin

O

Gospodarka odpadami

45

4,0

egzamin

O

Polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem
publicznym
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Controlling w zarządzaniu

30

2,0

zaliczenie

O

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

30

2,0

zaliczenie

O

Prawne aspekty zatrudnienia w sektorze publicznym

45

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona
danych osobowych
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Elementy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej

30

3,0

zaliczenie

O

Ustrój i funkcjonowanie administracji ochrony danych osobowych

60

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych

60

5,0

egzamin

O

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

60

5,0

egzamin

O

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.210.62176482f410f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- poznanie podstawowych pojęć związanych z gospodarką nieruchomościami

C2

- poznanie zależności między rolą państwa a strukturą stosunków własnościowych

C3

- poznanie zależności między gospodarowaniem i zarządzaniem a formami prawnymi władania nieruchomościami

C4

- poznanie źródeł prawa dotyczących gospodarki nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem regulacji
dotyczących nieruchomości publicznych

C5

- poznanie struktur administracyjnych oddziałujących na gospodarkę nieruchomościami

C6

- poznanie form prawnych gospodarowania i dysponowania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem
regulacji dotyczących publicznych nieruchomości rolnych, leśnych, pokrytych wodami i innymi, w tym kopalinami

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące
gospodarowania nieruchomościami, w tym
publicznymi

ADM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Student zna wpływ ustroju państwa i jego roli
na kształtowanie się stosunków własnościowych
w Państwie

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

Student zna źródła prawa dotyczące gospodarki
nieruchomościami, w tym publicznymi, oraz strukturę
organów administracyjnych wyposażonych
w kompetencje z tym związane

ADM_K2_W04

egzamin pisemny

W4

Student zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych
ADM_K2_W06
dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
w tym publicznymi

egzamin pisemny

W5

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w zakresie
gospodarki nieruchomościami instytucji prawa
materialnego oraz procesowego w Polsce

ADM_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne w zakresie gospodarki nieruchomościami,
w tym publicznymi

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ posługiwać się terminologią z zakresu
prawa i administracji odnoszących się do gospodarki
nieruchomościami, w tym publicznymi

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

25

analiza orzecznictwa

5

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami

W1, U3, K1

2.

2. Rejestry gruntów, budynków i lokali oraz ich ewidencjonowanie

W5, U2, K1

3.

3. Rozwój stosunków własnościowych w Polsce po II wojnie światowej

W2, W3, U1, K1

4.

4. Wpływ przeobrażeń ustrojowych w Polsce po 1989 r. na stosunki własnościowe

W2, W3, U1, K1

5.

5. Źródła prawa dotyczące gospodarki nieruchomościami; administracja dotycząca
W4, U2, K1
gospodarki gruntami

6.

6. Ochrona środowiska, ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona gruntów rolnych i
leśnych

W5, U2, U3, K1

7.

7. Planowanie przestrzenne i rewitalizacja gruntów

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

8.

8. Lokalizowanie inwestycji

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

9.

9. Inne publicznoprawne formy oddziaływania na gospodarkę gruntami

W5, U2, U3, K1

10.

10. Formy władania nieruchomościami publicznymi

W5, U2, U3, K1

11.

11. Prawa pierwokupu i prawa nabycia na rzecz Skarbu Państwa i jednostek
samorządu terytorialnego

W5, U2, U3, K1

12.

12. Gospodarka publicznymi nieruchomościami rolnymi

W5, U2, U3, K1

13.

13. Gospodarka publicznymi nieruchomościami leśnymi

W5, U2, U3, K1

14.

14. Gospodarka innymi nieruchomościami publicznymi

W5, U2, U3, K1

15.

15. Gospodarka wodami i kopalinami

W5, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

26 / 276

Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin testowy obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania
egzaminu 35 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania
oceny dostatecznej wynosi 16 punktów. Wyznacza się trzy terminy
egzaminów: dwa w sesji letniej i dwa w sesji poprawkowej. Zapisy na
egzaminy są możliwe do trzeciego dnia przed terminem egzaminu przy
wykorzystaniu USOS na miesiąc przed wyznaczonymi terminami.
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Organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.210.6217648123351.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat tworzenia jednostek sektora ﬁnansów
publicznych, zasad jawności i przejrzystości ﬁnansów publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi.

C2

Celem dodatkowym jest poszerzenie wiedzy, nauka argumentacji oraz debaty nad stanem ﬁnansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U02

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

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

ADM_K2_U05

egzamin pisemny

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1-2. Charakterystyka jednostek sektora ﬁnansów publicznych i ich rodzajów.

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
K1

2.

3-4. Charakterystyka zasad gospodarki ﬁnansowej jednostek sektora ﬁnansów
publicznych.

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

3.

5-6. Jawność i przejrzystość ﬁnansów publicznych.

W1, W3, W4, U1, U2, U4

4.

7-8. Charakterystyka zasad gospodarowania środkami publicznymi.

W1, W2, U1, U4

5.

9-10. Przygotowywanie projektu budżetu państwa i budżetu jst.

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

6.

11-14. Przygotowywanie projektu WPFP i WPF.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

7.

15-16. Zasady wykonywania budżetu państwa i budżetu jst.

W1, W2, U1, U2, U3

8.

17-18. Kontrola wykonania budżetu państwa i budżetu jst.

W1, W2, U3, U4, K1

9.

19-20. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny ﬁnansów publicznych.

W1, W2, W4, U2, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy na podstawie przygotowanych dziewięciu form
organizacji i funkcjonowania sektora ﬁnansów publicznych, opisanych w
treściach przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podmioty, zasady i instrumenty polityki administracyjnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRS.210.62176483deb82.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie przez studentów najważniejszych zagadnień ogólnych i teoretycznych dotyczących polityki
administracyjnej i uświadomienie słuchaczom problemów związanych z tym zakresem wiedzy, tzn. sposobami
realizacji przez administrację wyznaczonych celów.

C2

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących programów działania
administracji publicznej, które łącznie określić można mianem polityki administracji.

C3

Celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie: podmiotów określających i realizujących konkretne polityki
w wybranych obszarach, zasad leżących u podstaw kształtowania tych działań, a także możliwych
do wykorzystania instrumentów realizowania takich posunięć.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje (więzi) prawne i polityczne a także społeczne
pomiędzy instytucjami i organami

ADM_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

W2

rozwój administracji, doktryn politycznych, prawnych
i ewolucję instytucji oraz koncepcje funkcjonujące
w obszarze działania administracji

ADM_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W3

nauki o prawie i administracji, ekonomii oraz właściwą
dla nich terminologię

ADM_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

W4

profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji

ADM_K2_W14

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne
zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2

wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się wiedzą
z zakresu nauk o prawie i administracji oraz
podstawową wiedzą interdyscyplinarną i pozyskiwać
dane dla analizowania procesów i zjawisk w tym
zakresie

ADM_K2_U02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U3

prognozować przebieg wybranych procesów
zachodzących w obrębie funkcjonowania administracji
oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

ADM_K2_K05

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestniczenia w przygotowaniu projektów
społecznych w tym prawnych z uwzględnieniem
zdobytej wiedzy w zakresie nauk o prawie
i administracji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza aktów normatywnych

5

analiza dokumentów programowych

5

przygotowanie referatu

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólna charakterystyka i wprowadzenie do nauki o polityce administracyjnej na
tle innych dziedzin wiedzy w rozumieniu klasycznym i współczesnym. Rys
historyczny i fazy kształtowania się tzw. "zarządzania publicznego". Polityczny
charakter współczesnej administracji publicznej.

W2, W3, U1

2.

Koncepcje dotyczące realizowania polityki w administracji publicznej oraz wobec
administracji. Wprowadzenie do zagadnienia polityk publicznych.

W1, W2, W3, U1

3.

Część podmiotowa: podmioty i "aktorzy" polityki administracyjnej z
uwzględnieniem wymiaru pozaadministracyjnego i przede wszystkim
intraadministracyjnego - w aspekcie podmiotów centralnych oraz terenowych (w
tym rola samorządu terytorialnego), interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

W1, W3, U1, U2

4.

Część dotycząca pryncypiów polityki administracyjnej: zasady i wartości, modele i
możliwe koncepcje z uwzględnieniem przede wszystkim idei demokratycznego
państwa prawnego. Zasady procesu decyzyjnego, implementacji i ewaluacji
polityk administracyjnych z punktu widzenia misji administracji publicznej.

W3, W4, U1, U2, U3

5.

Część dotycząca instrumentarium: sposoby określania, wdrażania i realizowania
określonych polityk w wybranych obszarach zainteresowania administracji
publicznej (m.in. polityka przestrzenna, ekologiczna, gospodarcza), wybrane
przypadki programów, strategii, planów itd. ustanowionych w administracji
publicznej. Rola prawa w kształtowaniu polityk administracyjnych (publicznych).

W3, W4, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia.
Zaliczenie ćwiczeń obejmuje: obecność na zajęciach (dopuszczana jest
jedna, nieusprawiedliwiona nieobecność), aktywność oraz
przygotowanie referatu zaliczeniowego.
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Egzamin pisemny (zapisy w systemie USOS) przeprowadzany jest w
formie testu jednokrotnego wyboru (28 pytań, w tym jedno pytanie
kazusowe za 3 punkty). Czas trwania egzaminu wynosi 35 minut. 2.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego pod
warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń. Egzamin przedterminowy
może odbyć się w formule ustnej (ilość pytań od 3 do 5
odzwierciedlających poruszane na zajęciach zagadnienia). 3. Zaliczenie
ćwiczeń nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu (z wyjątkiem
egzaminu przedterminowego). Zaliczenie ćwiczeń podwyższa wynik
egzaminu o pół stopnia (jedynie w przypadku uzyskania oceny
pozytywnej). 4. Skala ocen: 0-15 - ndst; 16-18 - dst; 19-21 - plus dst;
22-24 - db; 25-27 - plus dobry; 28-30 - bardzo dobry. 5. W sytuacjach
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie
egzaminu w normalnej formie pisemnej, egzaminy przeprowadzane są
formie zdalnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminów z
przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność na ćwiczeniach (dopuszczana jedna, nieusprawiedliwiona nieobecność).

Sylabusy
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Prawo ochrony przyrody i zwierząt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRS.210.621764844acad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

uzyskanie wiedzy w zakresie – przewidzianych w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym – instrumentów,
mechanizmów i form ochrony różnorodności biologicznej na poziomie powszechnym i szczególnym;

C2

poznanie zasad zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody, użytkowania ich oraz korzystania z nich;

C3

zaznajomienie z zagadnieniami prawnej ochrony terenów zieleni i zadrzewień, prawnej ochrony krajobrazu,
a także poznanie standardów humanitarnego postępowania ze zwierzętami (z uwzględnieniem kwestii
proceduralnych);

C4

nabycie umiejętności argumentacji w dyskusji o aktualnych i wywołujących kontrowersje problemach prawa
ochrony przyrody i zwierząt.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych P7U_W, P7S_WG, P7S_WK;

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W2

absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych ADM_K2_W06
P7U_W, P7S_WG;

egzamin pisemny

W3

absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych P7U_W,
P7S_WG;

ADM_K2_W09

egzamin pisemny

U1

absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa
P7U_U;

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U2

absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji P7U_U;

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U3

absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych P7U_U, P7S_UW;

ADM_K2_U07

egzamin pisemny

ADM_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do identyﬁkowania
i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
P7U_K, P7S_KR.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

analiza aktów normatywnych

5

analiza orzecznictwa

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające (podstawowe pojęcia; cele i zasady prawa ochrony
przyrody).

W2, W3, U1, U2, K1

2.

Polskie, unijne i międzynarodowe źródła prawa ochrony przyrody.

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Organy i służby ochrony przyrody oraz ich zadania.

W1, W2, W3, U2, U3

4.

Prawo programowe i instrumenty organizatorskie w ochronie przyrody.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

Reżimy ochrony przyrody: ochrona idealna (konserwatorska) i ochrona użytkowa.
Poziomy ochrony przyrody: ochrona powszechna i ochrona szczególna. Pojęcie
form ochrony przyrody i ich wstępne podziały.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

Formy ochrony obszarowej i indywidualnej (obiektowej) oraz ich charakterystyka.

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

7.

Formy i stopnie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. Procedury
zezwoleń na odstępstwa od zakazów i ograniczeń. Instytucje ochrony in situ i ex
situ.

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

8.

Ochrona elementów przyrody nieożywionej.

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

9.

Ochrona drzew, krzewów, terenów zieleni i zadrzewień ze szczególnym
uwzględnieniem reglamentacji usuwania drzew i krzewów oraz związanych z nią
procedur.

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

10.

Zagadnienia prawnej ochrony krajobrazu.

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

11.

Użytkowa ochrona zasobów przyrody w gospodarce rolnej.

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

12.

Użytkowa ochrona zasobów przyrody w gospodarce leśnej i łowieckiej.

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

13.

Użytkowa ochrona zasobów przyrody w rybactwie śródlądowym i rybołówstwie
morskim.

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

14.

Materialnoprawna problematyka humanitarnej ochrony zwierząt.

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

15.

Proceduralne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt.

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
np. układanka ekspercka, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione).
Egzamin końcowy ma charakter pisemny i polega na przygotowaniu
wypowiedzi – według wyboru osoby zdającej – na jeden z trzech zadanych
tematów, dotyczących zagadnień omawianych w trakcie konwersatorium.
Ocena końcowa uwzględnia aktywny udział w dyskusjach. W sytuacjach
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie
egzaminu w formie pisemnej, egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie w
formie ustnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminu z wytycznymi
wydziałowymi i innymi przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie
Jagiellońskim.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Dostęp do informacji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPS.210.62176485004e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z uzyskiwaniem dostępu
do informacji publicznej i udzielaniem odpowiedzi na zapytania w trybie informacji publicznej.

C2

Celem jest przyswojenie i rozumienie podstawowych pojęć określonych w ustawie o dostępie do informacji
publicznej.

C3

Celem jest poszerzenie wiedzy, argumentacja, debata i dyskusja

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie eseju

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Jawności życia publicznego

W2, U3, K1

2.

Informacja publiczna. Pojęcie informacji publicznej i informacji przetworzonej w
ustawie o dostępie do informacji publicznej.

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

3.

Sposoby regulacji zakresu przedmiotowego ustaw normujących zasady dostępu
do informacji o wykonywaniu zadań administracji publicznej na świecie. Generalna W1, W2, W4, U1, U2
klauzula dostępu do informacji publicznej.

4.

Katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej i
katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania tej informacji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

Tryb i formy udostępniania informacji publicznej na gruncie ustawy o dostępie do
informacji publicznej. Katalog form udostępnienia informacji publicznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U3

6.

Zasady dostępu do dokumentu urzędowego.Zasady dostępu do informacji
przetworzonej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

7.

Biuletyn Informacji Publicznej.

W2, W3, W4, U2, U3

8.

Prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych pochodzących z
powszechnych wyborów

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

9.

Granice prawa do informacji publicznej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

10.

Kontrola administracyjna i sądowa realizacji prawa dostępu do informacji
publicznej.

W3, W4, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności (max. 2 nieobecności) i
przygotowanych glos do orzeczeń dotyczących dostępu do informacji
publicznej.
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Prawo informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPS.210.6217648554e07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie teoretycznych zagadnień dotyczących wytwarzania informacji i dysponowania informacją przez
podmioty administrujące, ze szczególnym uwzględnieniem informacji istotnej z perspektywy realizacji praw
i wolności jednostki.

C2

Poznanie teoretycznych podstaw zasady jawności władzy publicznej.

C3

Poznanie teoretycznych podstaw prawa dostępu do informacji publicznej.

C4

Poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania dostępu do informacji publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek
i organów państwa,

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W2

metody tworzenia, konstruowania oraz
interpretowania tekstów prawnych,

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

funkcjonowanie w sferze administracji instytucji prawa
materialnego oraz procesowego w Polsce, Unii
Europejskiej oraz organach i organizacjach
międzynarodowych,

ADM_K2_W09

egzamin pisemny

W4

profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji.

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa,

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U2

prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu
prawa i administracji,

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U3

wykorzystać profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji.

ADM_K2_U12

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób kreatywny,

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

K2

do wykazywania aktywności postaw obywatelskich.

ADM_K2_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcia informacji i prawa informacyjnego.

W1, W2, W3, W4, U2, U3

Sylabusy
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2.

Zasada jawności działania władz publicznych w świetle prawa międzynarodowego,
unijnego, krajowego.

3.

Zasoby informacyjne podmiotów władzy publicznej (ustawodawczej, wykonawczej,
W1, W4, U1, U2, U3, K2
sądowniczej) i dostępność do nich.

4.

Pojęcie informacji publicznej. Informacja prosta i przetworzona.

W1, W2, W4, U1

5.

Prawo do informacji publicznej jako publiczne prawo podmiotowe.

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

6.

Granice prawa do informacji publicznej

W1, W2, U2, U3, K1

7.

Konstytucyjne oraz ustawowe podstawy prawa do informacji publicznej.

W1, W2, W3, W4, U2

8.

Przedmiotowy i podmiotowy aspekt dostępu do informacji publicznej.

W1, W2, W3, W4

9.

Sposoby dostępu do informacji publicznej.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

10.

Ochrona prawa do informacji publicznej.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

11.

Nadużycie prawa do informacji publicznej.

W1, U1, U2, K1, K2

12.

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej.

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

13.

Dostęp do informacji publicznej a dostęp do informacji w wybranych regulacjach
szczególnych (dostęp do akt postępowań prowadzonych przez organy władzy
publicznej, informacja prawna, przestrzenna, geodezyjna, o środowisku, o
zamówieniach publicznych, naukowa).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K2

14.

Informatyzacja działań organów władzy publicznej a dostęp do informacji.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (zapisy w systemie USOS) przeprowadzany jest w
formie testu wielokrotnego wyboru (w tym pytanie kazusowe). Czas
trwania egzaminu wynosi 45 minut. W sytuacjach uniemożliwiających lub
znacznie utrudniających przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej,
egzaminy przeprowadzane są ustnie w formie zdalnej, pod warunkiem
zgodności tej formy egzaminów z przepisami obowiązującymi w
Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Nauka o państwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.210.6217647d954ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy o formach i typach państw oraz ich cechach szczególnych, o elementach
pojęcia państwa jak naród, władza, terytorium, a także o podstawowych pojęciach związanych z organami
państwa i aparatem państwowym.

C2

Scharakteryzowane zostaną pojęcia państwa prawa, państwa dobrobytu oraz państwa minimum.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie status nauk prawnych, w tym
nauk o administracji na tle innych nauk społecznych,
pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka
o administracji oraz terminologię nauk prawnych,
w tym nauk o administracji

ADM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami

ADM_K2_W04

egzamin pisemny

W4

Student zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową wiedzą
interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania
procesów i zjawisk w tym zakresie

ADM_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U4

Student potraﬁ prognozować przebieg wybranych
procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania
administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

egzamin pisemny

ADM_K2_K08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki społeczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

65

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Państwo. Pojęcie i geneza. Państwo a inne formy organizacji życia społecznego

W1, W2, W3, U1, U3

2.

Cele, funkcje, formy i typy państwa

W2, W3, W4, U1, U3, U4

3.

Władza polityczna. Deﬁnicja władzy

W2, W3, W4, U1, U2, U3

4.

Organy państwa. Aparat państwowy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

Systemy organów państwowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

6.

Systemy rządów

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

7.

Terytorialna organizacja władzy państwowej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

8.

Państwo prawa. Geneza i cechy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

9.

Państwo dobrobytu. Geneza i cechy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

10.

Państwo minimum

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

11.

Państwo w porządku międzynarodowym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy jednokrotnego wyboru
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Teoria opodatkowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASS.210.621764823f2bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z prawną i ekonomiczną istotą podatków oraz problematyką
konstrukcji odpowiedniego systemu podatkowego.

C2

Kolejnym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z funkcjami, jakie spełnia system podatkowy
we współczesnych państwach.

C3

Celem kształcenia jest również ukazanie studentom związków pomiędzy opodatkowaniem a prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W04

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa P7U_W,
P7S_WG

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie nauki o prawie i administracji,
ekonomii oraz właściwą dla nich terminologię P7U_W,
ADM_K2_W11
P7S_WK

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową wiedzą
interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania
procesów i zjawisk w tym zakresie P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U02

egzamin pisemny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Prawna i ekonomiczna istota podatku (w tym: podatki w ujęciu historycznym;
prawna deﬁnicja podatku; rodzaje podatków; podatek jako danina publiczna;
ekonomiczna istota podatku).

W1, W3, W4, U1, U2

2.

2. Kwestia konstrukcji odpowiedniego systemu podatkowego (w tym: kwestia
uproszczenia systemu podatkowego).

W2, W4, U1, U2, K1

3.

3. Opodatkowanie jako instrument realizacji zadań państwa (w tym: rola podatków
W1, W4, U2
w polityce gospodarczej i społecznej państwa).

4.

4. Opodatkowanie a prowadzenie działalności gospodarczej (w tym: wpływ
podatków na działalność przedsiębiorców).

W1, W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 20
pytań. Czas trwania egzaminu: 30 minut. Punktacja: 0-10 pkt (ocena 2,0);
11-12 pkt (ocena 3,0); 13-14 pkt (ocena 3,5); 15-16 pkt (ocena 4,0); 17-18
pkt (ocena 4,5); 19-20 (ocena 5,0).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunku wstępnego.

Sylabusy
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Zobowiązania podatkowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASS.210.5cac67cf0a752.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych wiadomości dotyczących powstawania, wykonywania i wygasania
zobowiązań podatkowych oraz praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania różnych rodzajów decyzji
podatkowych, stosowania różnych form płatności podatków, działań mających na celu wygaśnięcie zobowiązania
podatkowego.

C2

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zobowiązań podatkowych i wypracowanie umiejętności
rozstrzygania spraw podatkowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ zaproponować rozwiązania problemów
wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem wiedzy
z zakresu nauk o administracji z użyciem logicznej
i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych w tym prawnych
z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk
o prawie i administracji

ADM_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

analiza aktów normatywnych

35

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podmioty zobowiązań podatkowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Organy podatkowe i ich właściwość

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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4.

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Terminy i formy płatności podatku

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (zabezpieczenie na majątku
podatnika, hipoteka przymusowa, zastaw skarbowy)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem potrącenia, zaliczenia nadpłaty i przeniesienia własności na rzecz
Skarbu Państwa lub gminy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (zaniechanie poboru
podatku, umorzenie zaległości podatkowej, przedawnienie, zwolnienie z
obowiązku zapłaty podatku)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe (ze szczególnym
uwzględnieniem zasad ogólnych, odpowiedzialności wynikającej z więzów
rodzinnych, odpowiedzialności związanej z funkcjonowaniem spółek osobowych i
kapitałowych, odpowiedzialności związanej z podatkiem od towarów i usług)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecności i aktywność.

wykład

egzamin pisemny

Prawidłowa odpowiedź na więcej niż połowę pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPS.210.6217648123351.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat tworzenia jednostek sektora ﬁnansów
publicznych, zasad jawności i przejrzystości ﬁnansów publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi.

C2

Celem dodatkowym jest poszerzenie wiedzy, nauka argumentacji oraz debaty nad stanem ﬁnansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów
prawnych.

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji.

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje.

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji.

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje.

ADM_K2_U02

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa.

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów
prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
administracji.

ADM_K2_U05

egzamin pisemny

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji.

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny.

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1-2. Charakterystyka jednostek sektora ﬁnansów publicznych i ich rodzajów.

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
K1

2.

3-4. Charakterystyka zasad gospodarki ﬁnansowej jednostek sektora ﬁnansów
publicznych.

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

3.

5-6. Jawność i przejrzystość ﬁnansów publicznych.

W1, W3, W4, U1, U2, U4

4.

7-8. Charakterystyka zasad gospodarowania środkami publicznymi.

W1, W2, U1, U4

5.

9-10. Przygotowywanie projektu budżetu państwa i budżetu jst.

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

6.

11-14. Przygotowywanie projektu WPFP i WPF.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

7.

15-16. Zasady wykonywania budżetu państwa i budżetu jst.

W1, W2, U1, U2, U3

8.

17-18. Kontrola wykonania budżetu państwa i budżetu jst.

W1, W2, U3, U4, K1

9.

19-20. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny ﬁnansów publicznych.

W1, W2, W4, U2, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy na podstawie przygotowanych dziewięciu form
organizacji i funkcjonowania sektora ﬁnansów publicznych, opisanych w
treściach przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zasady i formy udzielania zamówień publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPS.210.6217648179780.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z przesłankami i celami regulacji zamówień publicznych oraz instytucji podobnych
do zamówień publicznych

C2

Zapoznanie słuchaczy z rozproszonymi regulacjami zamówień publicznych

C3

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi instytucjami Prawa zamówień publicznych, zasadami udzielania
zamówień publicznych

C4

Zapoznanie słuchaczy z ekonomicznymi i organizacyjnymi aspektami udzielania zamówień publicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych w zakresie nabywania dóbr
i usług przez sektor publiczny oraz wydatkowania
środków publicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie relacje i sposób funkcjonowania
instytucji publicznych w zakresie zamówień
publicznych

ADM_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami funkcjonującymi w systemie zamówień
publicznych

ADM_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie udzielania
i wykonywania zamówień publicznych oraz kontroli
tych zamówień

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W5

Student zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje w systemie zamówień publicznych

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W6

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
i ekonomiczną w zakresie zamówień publicznych

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
podstawową terminologią z zakresu zamówień
publicznych

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i ekonomiczne w zakresie zamówień
publicznych zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

Sylabusy

58 / 276

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie zamówienia publicznego

W1, W2, W5, W6, U1, K1

2.

Zamówienia publiczne a proces zakupowy

W1, W2, W3, W4, W6, U2

3.

Ekonomiczna charakterystyka systemu zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, W6, U2

4.

Zamówienia publiczne a partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje na usługi i
roboty budowlane

W1, W2, W4, W5, W6,
U1, U2, K1

5.

Źródła prawa krajowego i unijnego. Cele regulacji

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1

6.

Podstawowe pojęcia - zamawiający, wykonawca, dostawy, usługi roboty
budowlane, umowa w sprawie zamówienia publicznego

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, K1

7.

Budowa systemu zamówień publicznych w Polsce

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, K1

8.

Polityka zakupowa państwa

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2

9.

Zasady udzielania zamówień publicznych według Prawa zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, K1

10.

Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej

W2, W3, W4, W5, W6, U1

11.

Organizacja udzielania zamówień publicznych u zamawiającego

W1, W2, W4, W6, U1, U2

12.

Przebieg przygotowania postępowania i postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

W2, W4, W6, U1, U2

13.

Kontrola udzielania zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na ćwiczeniach. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu
wielokrotnego wyboru
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru
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Procesy decyzyjne w administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.210.6217647e10647.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o sposobach podejmowania decyzji i technikach organizatorskich w tym zakresie.

C2

Przekazanie wiedzy o elementach systemu i procesu decyzyjnego oraz z zróżnicowanych formach podejmowania
decyzji w sprawach publicznych.

C3

Zapoznanie z typologią (rodzajami i modelami) decyzji i systemów decyzyjnych, rodzajami ograniczeń
decyzyjnych oraz rodzajami konﬂiktów decyzyjnych, metodami ich diagnozowania i sposobami ich rozwiązywania.

C4

Zapoznanie ze specyﬁką decyzji stosowania prawa i decyzji o charakterze społeczno-politycznym.

C5

Uświadomienie znaczenia roli obywateli w publicznym procesie decyzyjnym.

C6

Formułowanie praktycznie użytecznych postulatów usprawniania procesów decyzyjnych

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki mające
zastosowanie w procesach decyzyjnych dotyczących
spraw publicznych.

ADM_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

Zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania
i przetwarzania informacji w ramach publicznych
procesów decyzyjnych.

ADM_K2_W07

egzamin pisemny / ustny

W3

Zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w ramach publicznych procesów decyzyjnych.

ADM_K2_W14

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska prawne
i inne zachodzące w ramach publicznych procesów
decyzyjnych oraz wzajemne relacje między nimi.

ADM_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

Potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji prawnych w ramach
publicznego procesu decyzyjnego.

ADM_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

Potraﬁ prognozować przebieg wybranych procesów,
zachodzących w ramach procesów decyzyjnych
w sprawach publicznych, zwłaszcza w obrębie
funkcjonowania administracji oraz z wykorzystaniem
wiedzy właściwej dla nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

U4

Potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania informacji niezbędnych dla
podejmowania rozstrzygnięć w ramach procesu
decyzyjnego dotyczącego spraw publicznych lub
wykonywania zadań publicznych.

ADM_K2_U12

egzamin pisemny / ustny

K1

Jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych w ramach publicznych
procesów decyzyjnych, w tym rozstrzygnięć prawnych
z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk
o prawie i administracji.

ADM_K2_K05

egzamin pisemny / ustny

K2

Jest gotów do samodzielnej oceny projektów i założeń
projektów decyzji w sprawach publicznych.

ADM_K2_K07

egzamin pisemny / ustny

K3

Jest gotów do wykazywania aktywnej postawy
obywatelskiej poprzez przygotowanie do partycypacji
w publicznych procesach decyzyjnych.

ADM_K2_K09

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

analiza aktów normatywnych

5

analiza dokumentów programowych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie publicznego procesu dezyjnego oraz charakterystyka działań administracji
podejmowanych jego ramach.

W1, W2, U1, U2

2.

Rodzaje decyzji i decydentów (decydent w ujęciu formalnym i materialnym).

W2, U1

3.

Pojęcia problemu decyzyjnego i system decyzyjnego oraz identyﬁkacja i
delimitacja pól decyzyjnych.

W2, W3, U1, U3, K2

4.

Cele i środki decyzyjne (alternatywy decyzyjne)

W3, U3, U4, K2

5.

Formy podejmowania decyzji (klasyczne i wywodzone z koncepcji
partycypacyjnych, konsultacyjnych, konsensualnych, współrządzenia publicznego,
deliberacyjnych i dyskursywnych).

W2, U1, U2, K2

6.

Typy i modele decyzji oraz ich klasyﬁkacja (decyzje wewnętrzne i zewnętrzne,
progamujące i zaprogramowane, kontrolne i nadzorcze, programowalne i
nieprogramowalne, racjonalne i nieracjonalne, stosowania prawa i społecznopolitczne, monokratyczne i kolektywne, informacyjne, planistyczne,
partycypacyjne, zarządcze, kierownicze i wykonawcze itd.).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

7.

Specyﬁka decyzji prawnych (decyzji tworzenia i stosowania prawa) oraz
uwarunkowania ich podejmowania, tym legalność jako wyznacznik ich
racjonalności).

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

8.

Specyﬁka decyzji o charakterze społeczno politycznym jako decyzji zakładających
stopniowalność alternatyw decyzjnych, w tym społeczna i polityczna
akceptowalność jako wyznacznik ich racjonalności.

W1, W3, U1, U3, U4, K1,
K2

9.

Metody i techniki heurystyczne (metoda delﬁcka, burzy mózgów, transfeu pojęć,
deﬁnicji, odnawialna, nowego spojrzenia, macierzowa, taksonomiczna, analogii).

W3, U1, U3, U4, K1, K2,
K3

10.

Metody i techniki partycypacyjne oraz szczególne rodzaje partycypacyjnych
procesów decyzjnych (m.in. budżet obywatelski, OSR, konsultacje społeczne i
publiczne, referenda, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza i ustawodawcza).

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

11.

Konﬂikty decyzjne i ich rozwiązywanie oraz obywatelska kontrola publicznych
procesów decyzyjnych.

W1, W2, U1, U3, K1, K2,
K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin testowy, składający się z 21 pytań wielokrotnego wyboru.
układanych także do tzw. studiów przypadku (metoda case-study).
W każdym pytaniu możliwe jest od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi.
Za każdą w pełni poprawną odpowiedź uzyskuje się 1 pkt.
egzamin pisemny / ustny
Odpowiedź częściowo poprawna jest uznawana za niepoprawną (0
pkt). Skala ocen: do 12 pkt - niedostateczny, 13-15 - dostateczny,
16 plus dostateczny, 17-18 dobry, 19 plus dobry, 20-21 bardzo
dobry

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Prawo Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.210.5cd559ba23df6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zasadmi funkcjonowania podstaw systemu prawnego UE, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnienień mających znaczenie dla kierunku, takich jak instytucje i ich funkcjonowanie,
podstawowe zasady dotyczące stosowania prawa UE, elementy europejskiego prawa administracyjnego oraz
współpracy administracyjnej organów państw członkowskich

C2

Pomocnicze formy kształcenia (ćwiczenia) mają na celu zapoznanie studentów z orzecznictwem TSUE oraz
przygotowanie do samodzielnej analizy orzecznictwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie podstawowe zasady
funkcjonowania UE oraz prawa UE i potraﬁ zastosować
je w praktyce.

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K09

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozwiązywać proste problemy
z zakresu stosowania prawa UE.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
związanych ze stosowaniem prawa unijnego przez
organy administracji publicznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

analiza aktów normatywnych

35

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Historia integracji. Charakter prawny UE. Problematyka prawna wystąpienia z
UE-Brexit
2. System instytucjonalny. Agencje unijne.
3. Zasady ogólne unijnego porządku prawnego, w tym zasady strukturalne.
Podział kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi
4. Podstawy prawne członkostwa Polski w UE. Charakter prawa unijnego z
perspektywy polskiego porządku prawnego. Autonomiczny charakter unijnego
porządku prawnego a prawo krajowego. Zasada pierwszeństwa prawa UE. Relacja
między prawem unijnym a krajowym a koncepcje integracji europejskiej.
5. Źródła prawa. Problem hierarchii źródeł prawa w UE. Źródła prawa po Traktacie
z Lizbony. Bezpośrednie obowiązywanie, stosowanie i bezpośredni skutek prawa
UE
6. Obywatelstwo UE
7. System ochrony prawnej
8. Konsekwencje naruszenia prawa UE przez państwa członkowskie:
odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa unijnego.
Odpowiedzialność państwa członkowskiego za naruszenie prawa unijnego w trybie
art. 258 TFUE oraz na podstawie art. 7 TUE. Konsekwencje naruszenia prawa
unijnego przez UE – odpowiedzialność odszkodowawcza UE
9. Elementu europejskiego prawa administracyjnego
10. Współpraca administracyjna organów państw członkowskich UE

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Egzamin pisemny, stacjonarny będzie składał się z 3 części: testu,
kazusu i eseju. Osoby majace zaliczenie z ćwiczeń zwolnione będą z
testu. W razie egzaminu zdalnego będzie on pisemny dla osób bez
egzamin pisemny / ustny zaliczenia (kazus) oraz ustny (dla wszystkich). Osoby mające
zaliczenie z ćwiczeń będą zdawały tylko egzamin ustny. Do oceny z
egzaminu będą uwzględniane punktu za zadania dodatkowe
uzuyskane w toku wykładu.

ćwiczenia

zaliczenie

Kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Zasady ustroju państwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.210.6217647e7d7a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest uświadomienie o wartości prawnej zasad Konstytucji dla poszanowania praw człowieka i relacji
do organów administracji.

C2

Celem jest omówienie treści normatywnej zasad dobra wspólnego, solidarności społecznej, społecznej gospodarki
rynkowej, obowiązku wierności Rzeczypospolitej i przestrzegania prawa.

C3

Celem jest uświadomienia waloru normatywności w związku z podziałem przepisów na zasady prawa, klauzule
generalne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami

ADM_K2_W04

egzamin

W2

Student zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student rozumie pojęcia wyartykułowane
w Konstytucji i rozróżnia przepisy od zasad prawa.

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U13

egzamin

U2

Student rozumie stosowanie argumentacji dla
wydobywania wzorców postępowania z zasad prawa
ustrojowego.

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U05

egzamin

Student rozumie walor normatywny zasad ustroju dla
procesu stanowienia i stosowania prawa.

ADM_K2_U06,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13

egzamin

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w organach administracji
publicznej.

ADM_K2_K02

egzamin

K2

Student zna ryzyka społeczne związane z wadliwą
interpretacją zasad ustroju w procesie stanowienia
prawa.

ADM_K2_K08

egzamin

K3

Student potraﬁ szeregować sprawy, które mają
wartość priorytetu dla kontaktów administracji
z obywatelem i jego potrzebami uznanymi przez
prawo.

ADM_K2_K03

egzamin

K4

Student zna ładunek etyczny wynikający
ze stosowania Konstytucji.

ADM_K2_K04

egzamin

K5

Student zna system uzgadniania przez partnerów
społecznych aktów prawa stanowionego.

ADM_K2_K05

egzamin

K6

Student jest ukierunkowany na pracę w administracji
publicznej i zna procedury awansu zawodowego.

ADM_K2_K06

egzamin

K7

Student potraﬁ samodzielnie załatwić podstawowe
sprawy należące do właściwości aparatu administracji.

ADM_K2_K07

egzamin

K8

Student zna zasady odpowiedzialności prawnej
i służbowej za niedopełnienie albo przekroczenie
obowiązków urzędniczych.

ADM_K2_K08

egzamin

K9

Student zna wytyczne dotyczące moralnej postawy
urzędnika.

ADM_K2_K09

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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analiza aktów normatywnych

20

analiza problemu

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie zasad prawa i zasad ustroju państwa demokratycznego opartego o
legalizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

2.

Zasada dobra wspólnego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

3.

Zasada solidaryzmu i pomocniczości

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

4.

Zasada ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

5.

Zasada wolności człowieka

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

6.

Zakaz dyskryminacji i równe traktowanie

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

7.

Zasada łączności państwa z osobami pochodzenia polskiego za granicą

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

8.

Zasada szczególnej pomocy dla osób niepełnosprawnych

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

9.

Zasada równości

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny
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English for Administration B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.230.623af07a8ba89.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy związane ze studiowanym
kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym na w miarę
swobodne użycie języka w mowie i piśmie

ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W13,
ADM_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

ADM_K2_W12,
ADM_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

ADM_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U4

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
streścić teksty, wykłady lub inne wystąpienia związane ADM_K2_U09,
ADM_K2_U11,
ze studiowanym kierunkiem
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem wypowiedziach ustnych różnego typu, np.
w wystąpieniach publicznych, rozmowach formalnych
i nieformalnych

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

wzięcia udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K06,
ADM_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K06,
ADM_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Semestr 1
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie do zajęć

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Przygotowanie prac pisemnych

2

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W4, U1, U4, K2, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
raport/proposal, email służbowy/list formalny, opis materiału graﬁcznego.

W1, W4, U10, U3, U4, U5,
U6, U9, K1, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związanym ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W3, W4, U10, U3,
U4, U5, U7, U8, U9, K1,
K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, W4, U10, U11,
U9, K4

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
- The study of Administration
- Prospects of employment
- Employment law
- Conﬂict resolution- e.g. negotiation, mediation, litigation,
arbitration
- Macroeconomy: selected aspects, trends and their description
- Finance
- Management related notions, ﬁnancial documents (PLA, budget, etc.)
- Optional topics, e.g. Ethics in science and business,
Environmental protection law, IP law)

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W4, U10, U7, U9

W3, W4, U10

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Administration C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.230.623af07a942fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla studiowanego
kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania w formie ustnej i pisemnej zagadnień właściwych
dla studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie słownictwa właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku studiów w zakresie pozwalającym
na swobodne użycie języka w mowie i piśmie

ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12,
ADM_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych właściwych dla
studiowanego kierunku

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W13,
ADM_K2_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

ADM_K2_W12,
ADM_K2_W13

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

ADM_K2_W11

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy związane z życiem zawodowym
i akademickim

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
związane ze studiowanym kierunkiem i poprzeć je
argumentami

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
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U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady akademickie
lub inne wystąpienia związane ze studiowanym
kierunkiem

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia związane ze studiowanym
kierunkiem w wypowiedziach ustnych różnego typu,
np. w wystąpieniach publicznych, rozmowach
formalnych i nieformalnych

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K06,
ADM_K2_K07

zaliczenie na ocenę

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K06,
ADM_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K06,
ADM_K2_K07

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

5

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

5

Przygotowanie prac pisemnych

2

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych kierunkowych wykładów i wystąpień.

W1, W4, U1, U4, K2, K3

2.

Analiza wybranych kierunkowych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, K3

3.

Tworzenie tekstów akademickich i właściwych dla studiowanego kierunku:
raport/proposal, email służbowy/list formalny, opis materiału graﬁcznego.

W1, W4, U10, U3, U4, U5,
U6, U9, K1, K3

4.

Wypowiedź ustna o charakterze akademickim/ zawodowym związana ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W3, W4, U10, U3,
U4, U5, U7, U8, U9, K1,
K3

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, W4, U10, U11,
U9, K4, K5

Tematyka i słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku.
- The study of Administration
- Prospects of employment
- Employment law
- Conﬂict resolution- e.g. negotiation, mediation, litigation, arbitration
- Macroeconomy: selected aspects, trends and their description
- Finance
- Management related notions, ﬁnancial documents (PLA, budget, etc.)
- Optional topics, e.g. Ethics in science and business,
Environmental protection law, IP law)

6.

Opcjonalnie wybrane zagadnienia gramatyczne związane z realizowanymi
treściami.

7.

W1, W3, W4, U10, U7, U9

W3, W4, U10

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się zaliczeniem
na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie minimum 60%
punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z testów (rozumienie
zaliczenie na ocenę ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie słownictwa), prac
pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie prezentacji, udział w
dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa spotkania.

Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy semestr nauki na lektoracie języka obcego kończy się
zaliczeniem na ocenę, a cały kurs egzaminem. Zaliczenie: Zdobycie
minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu semestru z
testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, użycie
słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych (wygłoszenie
prezentacji, udział w dyskusji) Obowiązkowa obecność na zajęciach.
W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić: dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie C1 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość zasad
gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Administracja krajowa a swobody rynku wewnętrznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.1559003975.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu swobód rynku wewnętrznego UE i metod działań
administracji krajowej, podejmowanych w celu zapewnienia efektywności prawu UE.

C2

Uświadomienie słuchaczom wyzwań jakie stają przed funkcjonariuszami służby cywilnej w sytuacji, gdy mają
zastosować prawo UE, a prawo krajowe nie zapewnia ścieżek proceduralnych lub zawiera odmienne materialno
prawne postanowienia.

C3

Wykształcenie umiejętności analizy prawnej prawa UE i rozstrzygania kolizji z prawem polskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma pogłębiona wiedzą na temat swobód
rynkowych w Unii Europejskiej. Student zna i potraﬁ
analizować źródła prawa UE oraz potraﬁ nadać
znaczenie orzeczeniom TSUE.

ADM_K2_W03,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W09

zaliczenie pisemne

W2

Student zna relacje jakie zachodzą między normami
prawa materialnego UE i normami prawa krajowego.

ADM_K2_W06,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W14

zaliczenie pisemne

W3

Student ma pogłębiona wiedzę na temat
proceduralnego wymiaru działań organów
administracji, konieczności stosowania norm
etycznych i prawnych oraz unikania sytuacji
kolizyjnych.

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W13,
ADM_K2_W14

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ "wydać" decyzję administracyjną
opartą na prawie UE i ją uzasadnić.

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ analizować szczegółowe zagadnienia
proceduralne, które mogą przyczynić się
do osiągnięcia stanu zgodności norm krajowych i norm
unijnych.

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U10

zaliczenie pisemne

U3

Student potraﬁ wyciągać wnioski z przedstawionego
stanu faktycznego i ustalić czy i jakie czynności
powinien podjąć funkcjonariusz służby cywilnej.

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11

zaliczenie pisemne

U4

Student potraﬁ ocenić działania administracji krajowej
i programować potrzeby podjęcia działań w związku
z treścią prawa UE.

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U11

zaliczenie pisemne

K1

ADM_K2_K03,
Student potraﬁ określić priorytety działań administracji
ADM_K2_K05,
w celu osiągnięcia efektu zgodności z prawem UE.
ADM_K2_K08

zaliczenie pisemne

K2

Student jest przygotowany do wykonywania funkcji
funkcjonariusza służby cywilnej.

ADM_K2_K05,
ADM_K2_K08,
ADM_K2_K09

zaliczenie pisemne

K3

Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania wiedzy,
uwzględnienia wymiaru wspólnotowego/unijnego
działań administracji oraz konieczność rozwoju
indywidualnego.

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie referatu

10

analiza orzecznictwa

10

Sylabusy
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rozwiązywanie kazusów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza i ocena wpływu prawa gospodarczego Unii Europejskiej na krajowy system
prawny.

W1, W2, U3, U4, K1

2.

Relacje prawo krajowe prawo UE w aspekcie materialnym i proceduralnym w
obszarze wspólnego rynku.

W2, W3, U4

3.

Autonomia instytucjonalna i autonomia decyzyjna organów krajowych
administracji publicznej.

U2, U4, K1, K2

4.

Analiza przypadku - umiejętność ustalenia i oceny konsekwencji prawnych
podanego stanu faktycznego: swoboda przepływu towarów, swoboda
przedsiębiorczości, swoboda świadczenia usług, uznawanie kwaliﬁkacji
zawodowych.

W1, U1, U2, U3, K3

5.

Krytyczna analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze
wskazaniem prawnego i ekonomicznego uzasadnienia poszczególnych
rozstrzygnięć.

W1, W2, W3, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przygotowanie analizy dla potrzeb dyskusji i referat wprowadzający w
zaliczenie pisemne dyskusję 40% oraz przygotowanie pracy pisemnej na zaliczenie 60%; dla
zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie 70%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach, możliwe w formie on line.

Sylabusy
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Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.1586939558.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi compliance. W
szczególności przedmiot ukierunkowany jest na zdobycie i rozwój umiejętności praktycznego rozumienia
i korzystania z przewidzianych narzędzi zapewnienia zgodności regulacyjnej, w tym wewnętrznych polityk
i procedur, wewnętrznych postępowań wyjaśniających, systemów whistleblowing.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Pojęcie compliance, cel wprowadzanie funkcji
compliance, ryzyko braku zgodności

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12

egzamin

Obowiązki compliance wynikające z prawa
powszechnego

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12

egzamin

W3

Compliance management system – czym jest, jaki jest
cel jego wdrożenia

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12

egzamin

W4

Zagadnienie wewnętrznych postępowań
wyjaśniających – cel, sposób prowadzenia, podstawy
prawne

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W08

egzamin

W5

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W04,
Zagadnienie whistleblowing’u (zgłaszanie
ADM_K2_W05,
nieprawidłowości w organizacji oraz pojęcie sygnalisty)
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W12

egzamin

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Umiejętność krytycznej analizy regulacji
wewnętrznych

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12

egzamin

U2

Umiejętność określenia obowiązków compliance

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U12

egzamin

U3

Umiejętność identyﬁkacji i wskazania najistotniejszych
etapów wewnętrznych postępowań wyjaśniających

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U07

egzamin

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

K2

K3

Wspieranie wdrażania compliance w organizacji

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K05,
ADM_K2_K06,
ADM_K2_K08

egzamin

Wspieranie prowadzenia wewnętrznego postępowania
wyjaśniającego

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K05,
ADM_K2_K08

egzamin

Wspierania w posługiwaniu narzędziami
do zapewnienia zgodności w organizacji

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K05,
ADM_K2_K07

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Compliance - zarządzanie zgodnością w organizacji. Deﬁnicja pojęcia,
standardy globalne, Compliance Management System, funkcja compliance w
organizacji, obowiązki prawne wprowadzenie compliance.

W1, W2, W3, U2, K1, K3

2.

2. Compliance Management System – modele systemu zarządzania zgodnością,
good governance i ład korporacyjny a funkcja compliance.

W1, W2, W3, W5, U2, K1,
K3

3.

3. Ryzyko braku zgodności – tzw. trzy linie obrony, analiza ryzyk compliance.

W1, W3, U1, U2, K1, K3

4.

4. Polityka compliance a polityki i regulacje wewnętrzne organizacji –kodeksy
etyki, polityki antykorupcyjne, HR compliance.

W1, W2, W4, W5, U1, U3,
K1, K2, K3

5.

5. Obowiązki compliance a tzw. sektory regulowane – bankowy, farmaceutyczny –
krajowe i unijne regulacje (m. in. MiFID II, MAR, IV AML).

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Sylabusy
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6.

6. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające – podstawy prawne, rodzaje (m.in.
dyscyplinarne, whistleblowing’owe, antymobbingowe), metodologia prowadzenia,
źródła i kanały wykrywania nieprawidłowości.

W2, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

7. Whistleblowing – system zgłaszania nieprawidłowości, etymologia, cel,
implementacja, rola prawnika w procesie wyjaśniania nieprawidłowości,
sygnalizowanie wewnętrzne i zewnętrzne, rodzaje odpowiedzialności.

W2, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

8. Sygnalista – zakres i podstawy prawne ochrony na gruncie obowiązujących
przepisów, Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
Unii

W2, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy student pracuje nad indywidualnym projektem (podczas semestru).
Ocena końcowa zostaje wystawiona w oparciu o opracowany przez
studenta raport podsumowujący semsetralną pracę nad projektem.
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Elementarz myśli politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.2F0.6217647f18b50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studenta w podstawowy zestaw pojęć z zakresu myśli politycznej.

C2

Zapoznanie studenta z głównymi nurtami współczesnej myśli politycznej na tle ich historycznego rozwoju.
Ideologie analizowane są pod kątem podstawowych zagadnień dotyczących porządku politycznego i społecznego.
Przedmiot pokazuje, jak odpowiadają one na konkretne problemy i wyzwania, a także co wnoszą do debaty
o dobru wspólnym, sprawiedliwości, praworządności, wolności i relacji państwo-obywatel.

C3

Wyposażenie studenta w krytyczną perspektywę na własne poglądy uzyskaną przez zrozumienie mocnych
i słabych stron różnych ideologii politycznych.

C4

Pogłębienie umiejętności prowadzenia dyskusji i argumentacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje (więzi) prawne i polityczne a także społeczne
pomiędzy instytucjami i organami

ADM_K2_W04

egzamin ustny

W2

rozwój administracji, doktryn politycznych, prawnych
i ewolucję instytucji oraz koncepcje funkcjonujące
w obszarze działania administracji

ADM_K2_W10

egzamin ustny

W3

podstawy interdyscyplinarnej wiedzy
o społeczeństwie, w szczególności humanistycznej
oraz etycznej niezbędnej dla rozumienia
funkcjonowania administracji

ADM_K2_W12

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu
prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin ustny

U2

umiejętnie przekazywać zdobytą wiedzę i proponować
rozstrzygnięcia problemów z zakresu funkcjonowania
administracji osobom spoza grona specjalistów

ADM_K2_U11

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin ustny

K2

wykazywania aktywności postaw obywatelskich

ADM_K2_K09

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaznajomienie studentów z podstawowym aparatem pojęciowym z zakresu myśli
politycznej.

U1

Sylabusy
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2.

Omówienie głównych współczesnych ideologii politycznych, takich jak: liberalizm,
konserwatyzm, socjalizm, nacjonalizm, anarchizm, faszyzm i fundamentalizm
religijny wraz z zasygnalizowaniem ich historycznego rozwoju. Analiza w/w
ideologii pod kątem podstawowych zagadnień dotyczących porządku politycznego
i społecznego, takich jak np. władza, państwo, prawo, społeczeństwo, wolność,
równość i demokracja.

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

3.

Omówienie rozwiązań instytucjonalno-prawnych oferowanych przez poszczególne
ideologie w odpowiedzi na konkretne problemy i wyzwania polityczne i społeczne,
a także wkładu tychże ideologii do ogólniejszej debaty o dobru wspólnym,
sprawiedliwości, praworządności, prawach jednostki i relacji państwo-obywatel.
Pokazanie - w ujęciu porównawczym - mocnych i słabych stron poszczególnych
nurtów myśli politycznej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład pomocniczy w formie podcastu, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Istotną częścią oceny końcowej jest regularna obecność i aktywny udział
w zajęciach konwersatoryjnych (regularny udział w dyskusji), także na
podstawie zadanych materiałów. W przypadku znaczącej aktywności
przewidziane jest zwolnienie studenta z części pytań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych.

Sylabusy
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Ochrona konsumenta i użytkownika w obrocie internetowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.6217647f7c3af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wprowadzenie do analizy powiązania współczesnych praktyk technologicznych na interpretację i stosowanie
prawa, modele biznesowe i ochronę użytkowników i konsumentów w Internecie

C2

zwiększenie świadomości oddziaływania regulacji publicznoprawnych na współczesne technologie i ich
wykorzystanie w praktykach gospodarczych oraz życie codzienne użytkowników i konsumentów

C3

wytworzenie kompetencji do oceny oddziaływania technologii, prawa i projektowania prawa (w tym komunikacji
prawnej) na tworzące się luki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma pogłębioną wiedzę o statusie nauk prawnych na tle
ADM_K2_W01
innych nauk społecznych

zaliczenie na ocenę

W2

ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy
systemem prawa a innymi systemami społecznymi

ADM_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu prawa

ADM_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W4

ma pogłębioną wiedzę o procesach stanowienia
i stosowania prawa własności intelektualnej

ADM_K2_W09

zaliczenie na ocenę

W5

posiada dogłębną znajomość metod prawniczych –
analizy, argumentacji i interpretacji

ADM_K2_W14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ ustalać, analizować, interpretować
i klasyﬁkować stany faktyczne

ADM_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ identyﬁkować, analizować, interpretować
przepisy prawne, w szczególności odnoszące się
do ochrony i regulacji konsumenckiej

ADM_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U3

potraﬁ formułować i zaprezentować problemy
badawcze i poprawnie metodologicznie je opracować

ADM_K2_U12

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość zmienności norm prawnych oraz
potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

ADM_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań
na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej
w społeczeństwie

ADM_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K3

ma świadomość, iż jego decyzje i działania wpływają
na społeczną

ADM_K2_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

przygotowanie do zajęć

12

analiza i przygotowanie danych

5

przygotowanie projektu

8

analiza problemu

5

projektowanie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy

95 / 276

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe konstrukcje i praktyki ochrony konsumenta.

W1, W2, U1, K1

2.

2. Konsument a produkt: klasyczne konstrukcje, umowy online, regulacja unijna

W2, W3, U1, K1, K2

3.

3. Konsument a usługa: regulaminy, umowy, cenzura i blokowanie dostępu

W4, W5, U2, U3, K2, K3

4.

4. Konsument czy użytkownik: prawo antydyskryminacyjne, bezpieczeństwo,
prywatność i automatyzacja

W1, W3, U2, K2, K3

5.

5. Konsument a treść: tworzenie i agregacja treści; przyszłość ochrony czy praw
konsumenta/użytkownika?

W3, W4, W5, U2, U3, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu uzależnione jest od: 1) pracy indywidualnej
(opracowanie części indywidualnej projektu opisanego w czasie
zaliczenie na ocenę pierwszych zajęć) 2) pracy zespołowej (prezentacja i dyskusja grupowa
nad własnym i cudzym projektem; ocena na zasadzie blind-peer-review)
3) aktywności w zajęciach konwersatoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Prawo samorządowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.5cac67ca13f0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności deﬁniowania i rozróżnienia różnorodnych form
samorządów nieterytorialnych. Ponadto celem kształcenia jest również poznanie zasad funkcjonowania
samorządów nieterytorialnych, a w szczególności samorządów gospodarczych i ustalenie zasad wykonywania
przez nie zadań publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ADM_K2_W02 Absolwent zna i rozumie ustrój,
struktury i funkcjonowanie państwa oraz jego
instytucji, a także jednostek niepublicznych P7U_W,
P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W2

ADM_K2_W06 Absolwent zna i rozumie metody
tworzenia, konstruowania oraz interpretowania
tekstów Prawnych P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

ADM_K2_W08 Absolwent zna i rozumie normy prawne
regulujące instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ADM_K2_U01 Absolwent potraﬁ prawidłowo
interpretować zjawiska prawne i inne zachodzące
w administracji oraz ich wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

ADM_K2_U03 Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać,
zinterpretować i wykorzystać instytucje prawa
materialnego oraz procedury w celu podjęcia decyzji
stosowania prawa P7U_U

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

ADM_K2_U06 Absolwent potraﬁ prognozować przebieg
wybranych procesów zachodzących w obrębie
funkcjonowania administracji oraz w zakresie nauk
administracyjnych P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U06

egzamin pisemny

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ADM_K2_K01 Absolwent jest gotów do doskonalenia
oraz uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności
a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się
P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza konstytucyjnych zasad funkcjonowania samorządów nieterytorialnych.
Decentralizacja zadań publicznych. Samorząd a organizacje społeczne. Samorząd
jako twór prawa publicznego i prawa prywatnego.

W1, W3, U2, U3

2.

Samorząd gospodarczy. Izby gospodarcze. Historia. Regulacja normatywna.
Zadania i tryb tworzenia.

W1, U1, U2, K1

3.

Inne organizacje samorządu gospodarczego w Polsce. Samorząd zawodowy
niektórych przedsiębiorców. Organizacje pracodawców. Systemy samorządu
gospodarczego na świecie.

W1, W2, W3, U2, U3, K1

4.

Samorząd rzemiosła. Historia samorządu rzemieślniczego. Cechy, izby
rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego. Zadania publiczne samorządu
rzemieślniczego.

W1, W2, U1, U3, K1

5.

Samorząd rolniczy. Społeczno-zawodowe organizacje rolników. Izby rolnicze.

W1, W3, U1, U3, K1

6.

Samorząd pracowniczy. Formy udziału pracowników w organizacjach
samorządowych.

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Samorząd zawodowy. Konstytucyjna regulacja. Zadania publiczne samorządu
zawodowego.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin
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Prawo wyznaniowe w UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.5cac67ca15544.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z przepisami prawnymi regulującymi zagadnienia związane
z ewolucją stosunku Unii Europejskiej do problematyki wyznaniowej.

C2

Celem jest także analiza prawnych i administracyjnych aspektów działalności wspólnot religijnych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur administracyjnych związanych
z uznawaniem związków wyznaniowych, ich rejestracją czy uznawaniem skutków cywilnych małżeństw
zawieranych w kościołach i związkach wyznaniowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent ma wiedzę o treści aktów prawnych
regulujących funkcjonowanie kościołów i związków
wyznaniowych oraz osób duchownych w krajach
ADM_K2_W03
członkowskich Unii Europejskiej. Potraﬁ również
dostrzec różnice w działalności administracji publicznej
w zakresie m.in. uznawania wspólnot religijnych czy
ich rejestrowania.

egzamin pisemny

W2

Absolwent ma wiedzę na temat wzajemnych relacji
pomiędzy organami Unii Europejskiej a wspólnotami
religijnymi i działalnością tych ostatnich w przestrzeni
Wspólnego Rynku.

ADM_K2_W04

egzamin pisemny

W3

Absolwent ma wiedzę o zakresie wolności religijnej
jednostek w wybranych państwach członkowskich Unii
Europejskiej.

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ zinterpretować ewolucję przepisów
prawnych Unii Europejskiej regulujących zagadnienia
prawa wyznaniowego.

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ 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 Unii
Europejskiej oraz w krajach członkowskich Unii
Europejskiej.

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

ADM_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do przygotowania projektów
dotyczących uregulowania stosunku Unii Europejskiej
wobec kościołów i związków wyznaniowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza aktów prawnych Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej pod kątem ich
stosunku wobec kościołów i związków wyznaniowych (począwszy od m.in.
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z
1950 r., Traktatów Rzymskich z 1957 r., aż po współcześnie obowiązujące akty jak
np. Traktat Lizboński).

W1, U1

2.

Stosunek wspólnot religijnych do integracji europejskiej.

W2, U2

3.

Relacje państwo-kościół w ustawodawstwie wybranych krajów członkowskich Unii
Europejskiej z uwzględnieniem aspektu porównawczego działalności administracji
publicznej tych państw w zakresie np. rejestrowania wspólnot religijnych czy ich
uznawania.

W3, U2

4.

Kościoły i związki wyznaniowe na tle regulacji swobód Wspólnego Rynku Unii
Europejskiej w zakresie swobody przepływu osób, swobody przepływu usług,
swobody przepływu towarów i swobody przepływu kapitału.

W2, K1

Instytucjonalizacja stosunków między Unią Europejską a kościołami i związkami
wyznaniowymi:
- modele ﬁnansowania kościołów i związków wyznaniowych w krajach Unii
Europejskiej,

5.

W3, U2

- nauczanie religii w szkołach publicznych w krajach Unii Europejskiej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20
pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Rzymska praktyka administracyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.5cac67ca9046d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie metod administrowania państwem funkcjonujących w trzech formach ustrojowych państwa
rzymskiego (monarchia, republika, cesarstwo).

C2

Omówienie procedur tworzenia prawa w poszczególnych formach ustroju państwa rzymskiego.

C3

Zaprezentowanie zależności między państwem a jednostką w kontekście uprawnień wynikających z posiadania
obywatelstwa rzymskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

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)

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W12

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie procedury tworzenia prawa
w poszczególnych formach ustroju państwa
rzymskiego

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie zależności między państwem
a jednostką w kontekście uprawnień wynikających
z posiadania obywatelstwa rzymskiego

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ sporządzić i uzasadnić ocenę
poszczególnych elementów składających się na proces
administrowania państwem

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U05

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ przedstawić przebieg ewolucji
procedur zarządzania państwem w kontekście
zachodzących zmian w społeczeństwie

ADM_K2_U05,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U10

egzamin pisemny

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do przeprowadzenia samodzielnej
analizy źródeł prawa w ujęciu historyczny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

20

analiza problemu

10

konsultacje

3

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Administrowanie państwem w okresie Rzymu królewskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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2.

Blaski i cienie republiki rzymskiej. Aparat urzędniczy. Dyktatura a tyrania.

W1, U2, K1

3.

Od republiki do cesarstwa. Pryncypat Oktawiana Augusta. Reforma struktury
urzędniczej. Struktura i funkcjonowanie kancelarii cesarskiej i rady cesarskiej.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Kryzys pań stwa i reformy Dioklecjana. Diarchia i tetrarchia. Władza cesarska w
okresie dominatu. Reforma administracyjna pań stwa w okresie dominatu.

W2, W3, U2, K1

5.

Historia dziejów Rzymu historią ludzi niezwykłych. O wodzach, przywódcach i
politykach.

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej (20 pytań testowych, jedno pytanie otwarte,
dwie paremie łacińskie do przetłumaczenia i objaśnienia); termin zerowy
(dostępny bez wstępnych warunków) Czas trwania egzaminu – 60 minut.
Zakres materiału egzaminacyjnego wyznacza materiał przedstawiony na
wykładzie (prezentacje dostępne dla uczestników kursu na platformie
PEGAZ) oraz literatura podstawowa. Wykłady zaplanowano w taki sposób,
aby regularnie w nich uczestniczący musieli jedynie powtórzyć przed
egzaminem przestudiowany dotąd materiał.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Sporządzanie pism i decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.6217647fe95ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności przygotowywania wybranych pism,
w tym w szczególności decyzji administracyjnych.

C2

Celem jest poszerzenie wiedzy, połączone z dyskusją.

C3

Celem jest analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przebieg postępowania administracyjnego - analiza faz postępowania z
praktyczną umiejętnością pisania pism w toku postępowania administracyjnego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

2.

Charakterstyka rozstrzygnięć administracyjnych - w szczególności omówienie
elementów decyzji administracyjnych z praktyczną umiejętnością pisania decyzji
administracyjnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

3.

Charakterystyka postępowania odwoławczego z praktyczną umiejętnością pisania
decyzji w trybie odwoławczym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

4.

Charaktersytka trybów nadzwyczajnych z praktyczną umiejętnością pisania
rozstrzygnięć wydawanych w tym trybie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

Przygotowanie pism w postaci wezwań, zawiadomień oraz postanowień

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

6.

Przygotowanie decyzji administracyjnych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie przygotowanych trzech pism w ogólnym
postępowaniu administracyjnym, opisanych w treści przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Constitutionalism - History and Contemporary Issues
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.5cac67caa038e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przedstawienie wybranych problemów zachodniej tradycji ustrojowej od starożyności poprzez
średniowiecze aż do współczesności. Szczególny nacisk położony jest na prześledzienie tych źródeł ideowych
i rozwiązań instytucjonaklnych, kótre stanowiły próby ograniczeniarządów arbitralnych w tym rządów źródeł
konstytucyjnych czyli rządów prawa fundamentalnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

zna podstawowe zagadnienia tradycji
konstytucjonalizmu ze szczególnym uwzględnieniem
rozumienia ewolucji instytucji prawno-ustrojowych.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12,
ADM_K2_W14

egzamin pisemny / ustny

dysponuje wiedzą na temat najważniejszych sporów
toczących się na temat ograniczenia rządów
arbitralnych i ochrony praw.

ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12,
ADM_K2_W14

egzamin pisemny / ustny

potraﬁ – posługując się językiem angielskim – opisać
podstawowe instytucje ustrojowo-prawne

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

egzamin pisemny / ustny

potraﬁ wskazać historyczne umocowanie w kontekście
porównawczym ze szczególnym uwzględnieniem
tradycji europejskiej i amerykańskiej.

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

egzamin pisemny / ustny

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K02,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K05,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K08,
ADM_K2_K09

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystanie wiedzy z przedmiotu w szeroko pojętej
praktyce instytucji państwowych i samorządowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30

110 / 276

przeprowadzenie badań literaturowych

25

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Prześledzienie tych źródeł ideowych i rozwiązań instytucjonalnych, które stanowiły
próby ograniczenia rządów arbitralnych w tym rządów źródeł konstytucyjnych
W1, W2, U1, U2, K1
czyli rządów prawa fundamentalnego.

2.

Prawne i polityczne idee oraz instytucje torujące drogę współczesnemu
konstytucjonalizmowi przybierały różnorakie formy często odbiegały od ich
współczesnego rozumienia. Występowały w różnego rodzaju systemach
społecznych, ekonomicznych, w ramach rozmaitych religijnych i kulturowych
kodów myslenia, z ich odrębnymi systemami ontologicznymi I antopologicznymi.
Były to systemy powstające w ramach jednolitego paradygmatu myślenia i jego
założeń wyjściowych.

3.

Analiza prawno porównawcza musi uwzględniać takie założenia wyjściowe by
pokazać zasadniczą odrębność określonego paradygmatu z drugiej strony można
taką analizę traktować jako odwieczną próbę społeczeństw ludzkich zbudowania
takiego porządku polityczno prawnego, który zakorzeniałby każdą społeczność w
czasie usensowionym. Porządki takie polityczno prawne stanowiły zatem
dodatkowy sposób zmierzenia się ludzi ze swoją kosmiczną I historyczną
W1, W2, U1, U2, K1
przypadkowością istnienia i nadania jej sensu poprzez określony kształt instytucji
ustrojowych. Problematyka ta dotyka fundamentalnych ludzkich intuicji moralnych
obecnychw każdej epoce a związanych z takimi pojęciami jak wolnośc I
sprawiedliwość, z jednoczesnym dażeniem do zbudowania stablinego ładu
społecznego I moralnego w ramach wspólnoty politycznej.

4.

Wykład skupia się na wybranych nieautokratycznych form porządku prawnoustrojowego, deﬁniując takie pojęcia jak: prawo wyższe i rządy prawa i ich
wyłanianie się w zachodniej tradycji ustrojowej.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Analizowany jest skrótowo konstytucjonalizm starożytnego Izraela, starozytnej
Grecji i Rzymu, konstytucjonalizm Christianitas (w wariancie kontynentalnym i
common law), z jego “sieciowością” , oraz konstytucjonalizm nowoczesny w jego
wersji liberalnej ze szczególnym uwzględnieniem jego pierwszej formy
amerykańskiej I francuskiej.

W1, W2, U1

6.

Wykład kończy omówienie konstytucjonalizmu w kontekscie nowoczesnej
koncepcji praw podmiotowych i jej wewnętrznych ograniczeń aksjologiczno
–antropologicznych.

W2, U1, U2, K1

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin w formie odpowiedzi na krótkie pytania. Możliwość
egzamin pisemny / ustny alternatywnej formy zaliczenia egzaminu w postaci eseju lub
prezentacji multimedialnej na uzgodniony z wykładowcą temat.
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Functioning of public administration in the system of multicentric
administrative law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.1586944553.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ma na celu zapoznanie Studentów z zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem administracji
w systemie multicentrycznego prawa administracyjnego. W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia
związane z kształtem, powiązaniami pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Zostanie omówione pojęcie
multicentryczności systemu prawa oraz jej wpływu na prawo administracyjne, jego charakterystykę oraz źródła.
Przedmiot ma uświadomić słuchaczom w jaki sposób multicentryczny charakter współczesnego prawa
administracyjnego wpływa na ustrój i strukturę administracji publicznej, podstawy prawne jej działania,
stanowienie prawa przez administrację, stosowanie prawa w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym,
a także na kontrolę administracji i weryﬁkację legalności decyzji. W toku wykładu zostanie również omówiony
transgraniczny akt administracyjny, który stanowi doskonały obraz multicentrycznego charakteru prawa
administracyjnego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Charakter współczesnego systemu prawnego,
wzajemne oddziaływanie w jego ramach norm
ustanowionych przez prawodawcę krajowego oraz
ponadnarodowego, relacje pomiędzy normami oraz
organami różnych centrów, a także kształt
współczesnego prawa administracyjnego.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W03

egzamin ustny

W2

Wpływ multicentrycznego prawa administracyjnego
na ustrój, stosowanie oraz stanowienie prawa przez
administrację publiczną.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09

egzamin ustny

U1

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U03,
Wyjaśnić charakter i powiązania pomiędzy elementami ADM_K2_U04,
ADM_K2_U07,
multicentrycznego systemu prawnego oraz
ADM_K2_U08,
multicentrycznego prawa administracyjnego.
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10

egzamin ustny

U2

Dostrzegać potrzebę stosowania różnych metod
wykładni oraz reguł kolizyjnych będących
konsekwencją multicentrycznego charakteru prawa
administracyjnego.

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10

egzamin ustny

U3

Dokonywać krytycznej analizy orzeczeń oraz tekstów
prawnych

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04

egzamin ustny

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K07

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Identyﬁkowania i rozwiązywania w swojej pracy
zawodowej problemów związanych ze stosowaniem
multicentrycznego prawa administracyjnego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy funkcjonowania administracji publicznej- wyznaczenie administracji oraz
podstaw i zasad jej działania przez prawo, określanie prawa przez administrację,
źródła prawa administracyjnego.

W1, U1, K1

2.

Multicentryczny system prawa – współczesne sposoby określania systemu prawa
istniejącego w państwach europejskich, geneza i charakterystyka
multicentrycznego systemu prawa.

W1, U1, U2, K1

3.

Wpływ multicentrycznego prawa administracyjnego na strukturę i ustrój
administracji publicznej- autonomia organizacyjna i instytucjonalna, wpływ
multicentrycznego systemu prawa na zasady organizacji administracji publicznej,
nowe kompetencje organów administracji publicznej, tworzenie nowych struktur
administracji.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Wpływ multicentrycznego systemu prawnego na stanowienie prawa przez
administrację publiczną- charakterystyka funkcji prawotwórczej administracji,
określanie upoważnień do stanowienia aktów podustawowych przez przepisy
wywodzące się z różnych centrów prawodawczych, wpływ multicentrycznego
charakteru prawa administracyjnego na treść prawa stanowionego przez
administrację publiczną.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Wpływ multicentrycznego charakteru prawa administracyjnego na stosowanie
prawa przez administrację publiczną- wpływ multicentrycznego systemu
prawnego na ustalanie stanu prawnego sprawy administracyjnej, podstawę
prawną decyzji administracyjnej, wykładnię prawa, rozstrzyganie kolizji norm,
formułowanie decyzji administracyjnej.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Wpływ multicentrycznego charakteru prawa administracyjnego na kontrolę
administracji publicznej – zagadnienia wstępne, omówienie płaszczyzn kontroli –
dokonywanej przez organy krajowe i ponadnarodowe, kryteria kontroli, analiza
W1, W2, U1, U2, U3, K1
kontroli legalności decyzji administracyjnej, formułowanie zarzutów naruszenia
prawa unijnego oraz prawa międzynarodowego w postępowaniu administracyjnym
oraz sądowo- administracyjnym.

7.

Transgraniczne akty administracyjne jako jeden z elementów multicentrycznego
prawa administracyjnego- charakterystyka, kontrola, znaczenie w praktyce.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student otrzyma trzy pytania. Do uzyskania oceny dostatecznej
wymagana będzie poprawna odpowiedź przynajmniej na dwa pytania. W
ocenie końcowej będzie uwzględniana aktywność studenta na zajęciach.
Do uzyskania zaliczenia wymagana obecność na zajęciach (dopuszczalne
usprawiedliwienie nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do uzyskania zaliczenia wymagana obecność na zajęciach (dopuszczalne usprawiedliwienie nieobecności).

Sylabusy
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Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.5cac67ca9e44b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kształcenia jest opanowanie przez studenta wiedzy na temat instytucji prawnych
charakterystycznych dla systemów prawnych występujących w krajach angloamerykańskich i w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student, który zaliczył przedmiot, zna podstawowe
podobieństwa oraz różnice między ustrojem
Zjednoczonego Królestwa opartym o supremację
parlamentu a ustrojami USA i Polski przyjmującymi
podział władz i zasady sądowej kontroli
konstytucyjności ustaw. Student zna analogie i różnice
między rozwiązaniami znanymi prawu polskiemu a ich
ekwiwalentami w prawie angloamerykańskim
ADM_K2_W09
(przesłanki zawarcia umowy; wady oświadczenia woli
w kc a instytucje mistake, misrepresrentation, undue
inﬂuence, fraud, duress, unconscionability;
niemożliwość świadczenia, clausula rebus sic stantibus
a instytucja impossibility and frustration). Ma wiedzę
o odmiennościach funkcjonowania systemu common
law i equity law, a także o strukturze prawa
prywatnego w omawianych porządkach prawnych.

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student który zaliczył przedmiot, potraﬁ opisać – przy
pomocy języka angielskiego – podstawowe pojęcia
prawa prywatnego i publicznego Zjednoczonego
Królestwa, USA i Polski. Potraﬁ wyszukiwać informacje
uwzględniając specyﬁkę systemu źródeł oraz struktury
poszczególnych porządków prawnych.

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U04

egzamin pisemny

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studentowi, który zaliczył przedmiot, będzie łatwiej
świadczyć pomoc prawną na rzecz podmiotów
zagranicznych. Posługując się językiem angielskim
będzie w stanie wskazać stronie operującej językiem
obcym – remedia prawne dostępne dla niej w prawie
polskim.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła prawa w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych i w Polsce
(prawo precedensowe i prawo stanowione) - Problematyka Brexitu - Podział
władzy a supremacja parlamentu - Stosunki pomiędzy władzą ustawodawczą a
wykonawczą - Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw

W1, U1, K1

2.

Equity law i common law w prawach angloamerykańskich - Struktura prawa
prywatnego - Prawo umów (zawarcie umowy, consideration, wady oświadczenia
woli, niemożliwość świadczenia, rebus sic stantibus) - Prawo deliktów (przesłanki
odpowiedzialności) - Prawo rzeczowe - "Zawory bezpieczeczeństwa" (nadużycie
prawa, dobra wiara, bezpodstawne wzbogacenie, estoppel)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin [open book] obejmuje 3 pytania problemowe, w tym 1 porównanie wybranych instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego w
Polsce, UK i w USA, 2 pytania - porównanie wybranych instytucji z zakresu
prawa prywatnego w Polsce i w common law.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład dla studentów posługujących się językiem angielskim.

Sylabusy
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Introduction to Polish Administrative Justice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.6217648052055.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest poznanie podstawowych instytucji prawnych składających się na system kontroli działań
organów administracji publicznej w Polsce, w tym szczególności zasad ich działania oraz wzajemnych relacji.
System kontroli analizowany będzie z perspektywy uprawnień podmiotów zewnętrznych względem organów
administracji publicznej. Warsztat zapewni poznanie podstawowej terminologii anglojęzycznej z zakresu
procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie status nauk prawnych, w tym
nauk o administracji na tle innych nauk społecznych,
pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka
o administracji oraz terminologię nauk Prawnych,
w tym nauk o administracji

ADM_K2_W01

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie relacje i sposób
funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych
instytucji publicznych, a także zależności między
różnymi systemami prawa

ADM_K2_W03

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów Prawnych

ADM_K2_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji

ADM_K2_U04

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ prognozować przebieg wybranych
procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania
administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym,
uwzględniając terminologię prawno-administracyjną,
zgodnie wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

ADM_K2_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych w tym
prawnych z uwzględnieniem zdobytej wiedzy
w zakresie nauk o prawie i administracji

ADM_K2_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mapowanie systemu „Administrative Justice” w Polsce

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

2.

Badanie podstawowych mechanizmów oddziaływania wewnątrz i zewnątrz
administracyjnych środków zaskarżenia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

3.

Uzupełniające środki restytucyjne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

4.

Rola i funkcje tzw. rzeczników interesu zbiorowego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie zadania projektowego z wynikiem min. 50%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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The Legal History and the History of administration and constitutional
system of Spain and Latin America Countries
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.250.5cac67ca944b7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład prezentuje zarys historii podstawowych instytucji ustrojowych Hiszpanii oraz krajów wchodzących niegdyś
w skład jej Imperium. Ponadto omawia instytucje ustrojowe tworów państwowych istniejących na obszarze
Ameryki Łacińskiej oraz Południowej w okresie Imperium oraz przedstawia obszernie konstytucyjne zasady
ustroju tych państw po 1945 i 1975 (upadek reżimu Franco oraz demokratyzacja). Obejmuje także krótki opis
zasad ustrojowych oraz konstytucji niektórych krajów Ameryki Łacińskiej i Południowej (w zależności od wyboru:
Meksyk, Argentyna, Peru, Chile)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

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 w okresie począwszy od początków
formowania się struktur państwowych na Półwyspie
Iberyjskim oraz na obszarze Ameryki Łacińskiej oraz
Południowej do okresu po II wojnie światowej:

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12,
ADM_K2_W14

egzamin pisemny / ustny

W2

znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji
podstawowych zasad kształtujących instytucje
administracyjne oraz ustrój w okresie X – XX w.
na obszarze Hiszpanii oraz Ameryki Południowej
i Łacińskiej.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W3

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

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W4

znajomość ewolucji prawa i ustroju w Hiszpanii na tle
europejskim.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12

egzamin pisemny / ustny

W5

znajomość najważniejszych pomników dawnego prawa
obowiązującego na półwyspie Iberyjskim oraz
w Ameryce Południowej i Łacińskiej oraz umiejętność
zinterpretowania ich znaczenia i kontekstu
historycznego oraz społecznego.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W14

egzamin pisemny / ustny

W6

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

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W7

znajomość zasad pozyskiwania niezbędnych danych
do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy
prawniczej, w tym zwłaszcza historycznoprawnej)

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U14

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
kierunków historycznego rozwoju prawa w okresie
począwszy od początków formowania się struktur
państwowych na Półwyspie Iberyjskim oraz
na obszarze Ameryki Łacińskiej oraz Południowej
do okresu po II wojnie światowej
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U2

umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
zasad kształtujących instytucje administracyjne oraz
ustrój w okresie X – XX w. na obszarze Hiszpanii oraz
Ameryki Południowej i Łacińskiej

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

egzamin pisemny / ustny

U3

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
umiejętność oceny ewolucji prawa i ustroju w Hiszpanii
ADM_K2_U09,
na tle europejskim.
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

egzamin pisemny / ustny

U4

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

egzamin pisemny / ustny

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K05,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny / ustny

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie ekspertyzy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zarys historii podstawowych instytucji ustrojowych Hiszpanii oraz krajów
wchodzących niegdyś w skład jej Imperium.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1

Sylabusy
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2.

Omawia instytucje ustrojowe tworów państwowych istniejących na obszarze
Ameryki Łacińskiej oraz Południowej oraz przedstawia obszernie konstytucyjne
zasady ustroju tych państw po 1945 i 1975.

W2, W3, W5, U1, U2, K1

3.

Przestawienie zasad ustroju państwowego w świetle doktryny prawnoustrojowe
oraz praktyki politycznej.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

4.

Problematyka historii prawa Hiszpanii oraz krajów jej Imperium jako tła
porównawczego w układzie: źródła prawa w znaczeniu źródeł tworzenia prawa
oraz poznawania prawa.

W1, W4, W5, W6, W7,
U1, U3, U4, K1

5.

Omówienie najważniejszych instytucji prawa prywatnego (cywilnego) i ich
ewolucji, a także instytucji prawa karnego i ich ewolucji, procesu sądowego
(karnego i cywilnego) oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości.

W5, W6, W7, U1, U4, K1

6.

Podstawowe problemy teorii i praktyki prawa oraz ustroju w okresie
międzywojennym, oraz podstawowe kierunki jego ewolucji po uzyskaniu przez
byłe kolonie Hiszpanii niepodległości.

W1, W2, W3, W4, W7,
U1, U2, U3, K1

7.

Zagadnienia okresu feudalnego oraz okresu niewolniczego w Imperium, jak:
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 oraz instytucji
administracyjnych i zarządu ogromnego Imperium.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny lub ustny. Możliwość zaliczenia przedmiotu w
egzamin pisemny / ustny formie eseju na temat uzgodniony z wykładowcą lub w formie
prezentacji multimedialnej wygłoszonej na zajęciach.
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Prawo wobec wyzwań klimatycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRS.220.62176489ce8b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest uzyskanie wiedzy na temat odpowiedzi systemu prawa wobec problemu zmian klimatycznych.

C2

Celem jest poznanie unormowań odnoszących się do łagodzenia zmian klimatycznych oraz ich skutków dla
człowieka (jego aktywności) i środowiska naturalnego (mitygacja i adaptacja).

C3

Celem jest analiza potencjalnych możliwości odpowiedzi systemu prawnego na wyzwania klimatyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie relacje i sposób funkcjonowania
krajowych oraz międzynarodowych instytucji
publicznych, a także zależności między różnymi
systemami prawa z zakresu prawa klimatycznego.

ADM_K2_W03

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych ADM_K2_W06
z zakresu prawa klimatycznego.

zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie prawa
klimatycznego.

ADM_K2_W07

zaliczenie

W4

Student zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych
z zakresu ochrony klimatu.

ADM_K2_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje w związku z ochroną klimatu.

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować samodzielnie
opracowanie pisemne z zakresu zagadnień
szczegółowych w obrębie kierunku administracja
z wykorzystaniem teorii oraz praktyki w zakresie nauk
o prawie i administracji, na temat ochrony klimatu.

ADM_K2_U08

zaliczenie

U3

Student potraﬁ przygotować wystąpienie ustne
z wykorzystaniem teorii oraz praktyki w zakresie nauk
o prawie i administracji, na temat ochrony klimatu.

ADM_K2_U09

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny w obrębie tematyki przedmiotu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

5

przygotowanie eseju

25

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyzwania klimatyczne: geneza i charakterystyka

W1, K1

2.

Zróżnicowanie uwarunkowań w perspektywie międzynarodowej, unijnej i krajowej

W1, W2, W3, W4, K1

3.

Kierunki reakcji systemu prawnego - adaptacja i mitygacja

W2, W3, W4, K1

4.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w kontekście prawa międzynarodowego

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1

5.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
Założenia ogólne. Powiązania z innymi sferami aktywności prawodawcy unijnego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej UE. System handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - prawo unijne i implementacja w
krajowym porządku prawnym

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

7.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej UE. Efektywność
energetyczna - prawo unijne i implementacja w krajowym porządku prawnym

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

8.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej UE. Promowanie
korzystania z odnawialnych źródeł energii - prawo unijne i implementacja w
krajowym porządku prawnym

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

9.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej UE. Wychwytywanie
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
i geologiczne składowanie dwutlenku węgla - prawo unijne i implementacja w
U3
krajowym porządku prawnym

10.

Adaptacja do zmian klimatycznych w perspektywie międzynarodowej, unijnej i
krajowej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie przedstawionej pracy pisemnej (eseju),
odnoszącej się do problematyki przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Służby, inspekcje i straże w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRS.220.6217648a344a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest prezentacja normatywnych celów, wartości i zadań publicznych jakie realizują w RP służby,
inspekcje i straże. Wykład wykaże, że specyﬁce tych zadań odpowiada miejsce tych podmiotów w systemie
administracji publicznej oraz zasady ich organizacji i funkcjonowania. Podjęta jest kwestia skuteczności
i efektywności służb, inspekcji i straży w ujęciu normatywnym i rzeczywistym a także ich współdziałanie oraz
status człowieka i obywatela wobec służb, inspekcji i straży. Omówione zostaną zasady prawa publicznego
mające znaczenie dla funkcjonowania tych podmiotów. Wskazane problemy będą rozwinięte na przykładzie
regulacji ustawowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym

ADM_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

bsolwent jest gotów do identyﬁkowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa oraz etyki dylematów
zawodu

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Absolwent potraﬁ prognozować przebieg wybranych
procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania
administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

15

Przygotowanie prac pisemnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja aparatury pojęciowej, dlaczego: służby, inspekcje, straże; pojęcie
kontroli a nadzoru. Specyﬁka zadań i wyjaśnienie powiązań pomiędzy tymi
zadaniami a miejscem ww. podmiotów w ustroju administracji publicznej.

W1, W3, W4, U1, U3, K2,
K3

2.

Wartości realizowane przez służby , inspekcje i straże oraz zasady prawa
publicznego, w tym praworządności, zrównoważonego rozwoju,
proporcjonalności i ostrożności, na podstawie których działają.

W4, U3, K2, K3

3.

Pojęcie skuteczności i efektywności służb, inspekcji i straży w ujęciu
normatywnym i rzeczywistym. Zagadnienie ich współdziałania. Człowiek wobec
służb, inspekcji i straży.

W1, W2, W4, U2, U3, K2,
K3

4.

Ustrój, zadania, kompetencje, prawne i faktyczne determinanty skuteczności i
praworządności odpowiednio Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowego
Ratownictwa Medycznego. Prezentacja norm kompetencyjnych i omówienie
poszczególnych form działania.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

zaliczenie

Na podstawie udziału w warsztatach przygotowanie "idealnego wzoru”
jednej wybranej decyzji lub jednego postanowienia z wybranej regulacji
dot. służb, inspekcji i straży (także poza zakresem wykładu lub warsztatu)
oraz jednego "idealnego” wzoru aktu generalnego.

wykład

egzamin pisemny

Egzamin - przygotowanie krótkiego eseju na temat dowolnie wybranej
służby lub inspekcji lub straży uwzględniającego aktualność regulacji i jej
normatywną i rzeczywistą skuteczność.

Sylabusy
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Inwestycje budowlane w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPS.220.621764883937b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności przygotowywania i prawidłowej
interpretacji rozstrzygnięć wydawanych w toku procesu inwestycyjno-budowlanego. W tym celu przedstawiony
zostanie przebieg tego procesu oraz rozstrzygnięcia podejmowane na poszczególnych jego etapach od ustalenia
lokalizacji inwestycji poczynając, a na przystąpieniu do użytkowania kończąc.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa.

ADM_K2_W05

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W5

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

ADM_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

28

przygotowanie projektu

17

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Administracyjnoprawne podstawy procesu inwestycyjno-budowlanego

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

2. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

3.

3. Umiejętność sporządzania rozstrzygnięć administracyjnych podejmowanych w
toku procesu inwestycyjno-budowlanego

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

4.

4. Umiejętność sporządzania pism procesowych w toku procesu inwestycyjnobudowlanego

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

5.

5. Znajomość i poprawna interpretacja rozstrzygnięć administracyjnych
analizowanych w trakcie zajęć

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie przygotowanego projektu decyzji wydawanej w
toku procesu inwestycyjno-budowlanego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

135 / 276

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPS.220.6217648892228.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z zasadami opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, oszacowania wartości
zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.

C2

Uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności przygotowywania standardowej specyﬁkacji warunków
zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie udzielania
zamówień publicznych oraz kontroli tych zamówień

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody interpretowania
tekstów prawnych z zakresu zamówień publicznych

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie funkcjonowanie elementów
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla przygotowania postępowania

ADM_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu zamówień publicznych

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
w zakresie zamówień publicznych

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje pr. zamówień publicznych
w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia opracowania Specyﬁkacji warunków
zamówienia

ADM_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

15

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
125

ECTS
5.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opis przedmiotu zamówienia

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

2.

Kryteria oceny ofert.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

3.

Szacowanie wartości zamówienia.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

4.

Warunki udziału w postępowaniu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

5.

Środki dowodowe

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

6.

Wadium

W2, W3, U1, U2

7.

Preferencje dla mikro małych i średnich przedsiębiorców

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3

8.

Innowacyjne zamówienia publiczne

W1, W2, W4, W5, U1, U2

9.

Aspekty społeczne zamówień publicznych

W1, W2, U1, U3

10.

"Zielone" zamówienia publiczne

W1, W2, W5, U1, U2

11.

Podwykonawstwo i konsorcjum

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

12.

Określenie terminu składania ofert

W2, W3, U1, U3

13.

Specyﬁkacja warunków zamówienia

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Ćwiczenia stanowią pomocniczą formę kształcenia polegającą na
przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu. Zaliczenie za
systematyczną obecność na zajęciach.

wykład

egzamin pisemny

przygotowanie projektu specyﬁkacji warunków zamówienia w oparciu o
podany stan faktyczny

Sylabusy

138 / 276

Prawo gospodarki komunalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.220.621764896575e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności deﬁniowania i rozróżnienia form
prowadzenia gospodarki komunalnej, obejmujących także praktyczne przygotowanie projektów umów
i porozumień z zakresu powierzania zadań objętych gospodarką komunalną. Celem jest poszerzenie wiedzy
i argumentacji w zakresie problematyki zarówno występowania jednostek samorządu terytorialnego w obrocie
prawnym, jak i gospodarki komunalnej oraz działalności gospodarczej jednostek samorządu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Wiedza 1: ADM_K2_W06 Absolwent zna i rozumie
metody tworzenia, konstruowania oraz
interpretowania tekstów prawnych P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

egzamin pisemny, kazus,
zaliczenie

W2

Wiedza 2: ADM_K2_W07 Absolwent zna i rozumie
metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania
informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji
P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

Wiedza 3: ADM_K2_W08 Absolwent zna i rozumie
normy prawne regulujące instytucje, sposób ich
powoływania oraz ich kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny, kazus

W4

Wiedza 4: ADM_K2_W14 Absolwent zna i rozumie
profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji P7U_W,
P7S_WK

ADM_K2_W14

egzamin pisemny, kazus,
zaliczenie

U1

Umiejętności 1: ADM_K2_U01 Absolwent potraﬁ
prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne
zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje
P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny, kazus,
prezentacja

U2

Umiejętności 2: ADM_K2_U03 Absolwent potraﬁ
samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa P7U_U

ADM_K2_U03

kazus, prezentacja

U3

Umiejętności 3: ADM_K2_U05 Absolwent potraﬁ
zastosować techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla
sfery funkcjonowania administracji P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U05

kazus, prezentacja

U4

Umiejętności 4: ADM_K2_U12 Absolwent potraﬁ
wykorzystać profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji P7U_U

ADM_K2_U12

egzamin pisemny, kazus,
zaliczenie

ADM_K2_K07

egzamin pisemny, kazus,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencje społeczne 1: ADM_K2_K07 Absolwent
jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny
P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

30

przygotowanie do zajęć

5

analiza aktów normatywnych

5

przygotowanie do egzaminu

15

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

15

analiza orzecznictwa

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie gospodarki komunalnej (użyteczność publiczna, zakres przekraczający
użyteczność publiczną).

W1, W2, U1, K1

2.

Prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny. Odpłatności
za świadczenie usług.

W2, W3, U2, U3

3.

Występowanie jednostek samorządu terytorialnego w obrocie prawnym na
gruncie prawa cywilnego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

4.

Samorządowe zasoby nieruchomości. Zasady gospodarowania, zbywania,
darowania, zamiany, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych i praw
obligacyjnych, oddawanie w trwały zarząd.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, K1

5.

Przetargi na zbycie nieruchomości. Przekazywanie nieruchomości na cele
szczególne. Naliczanie opłat.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

6.

Podmioty gospodarki komunalnej. Jednostka budżetowa, w tym sposób jej
powstania, wyposażenia w zadania i mienie, sposób ﬁnansowania.

W1, W4, U1, U3, K1

7.

Samorządowy zakład budżetowy. Samorządowe osoby prawne. Jednoosobowe
spółki samorządowe.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

8.

Powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej na rzecz odrębnych osób
prawnych.

W1, W4, U1, U3, U4, K1

9.

Powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej w drodze aktów prawnych
dwustronnych.

W1, W2, U1, U2, U4, K1

10.

Wybrane zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej, w szczególności:
prowadzenie publicznego transportu zbiorowego, prowadzenie publicznych
przedszkoli, zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zapewnienie
czystości i porządku, prowadzenie cmentarzy komunalnych, wykonywanie usług z
zakresu sportu i rekreacji, sieci telekomunikacyjne.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1

11.

Przygotowanie projektu porozumienia lub uchwały.

W4, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

kazus, prezentacja,
zaliczenie

Zaliczenie będzie odbywało się na podstawie: rozwiązywania
kazusów, aktywności/wygłoszenia referatu, przygotowania
projektu porozumienia/uchwały. Dopuszczalnym jest również
przeprowadzenie testu zaliczeniowego. Student, który uzyska
zaliczenie części ćwiczeniowej na ocenę co najmniej dobrą jest
zwolniony na egzaminie z materiału omawianego na
ćwiczeniach.

wykład

egzamin pisemny

zdany egzamin

Sylabusy
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Publiczne prawo konkurencji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.220.5cac67ca4c423.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

- Uzyskanie wiedzy o podstawach prawa ochrony konkukrencji, tj. prawa przeciwdziałania praktykom
ograniczającym konkurencję, prawa kontroli koncentracji przedsiębiorców, prawa pomocy publicznej,
z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej i ochrony konkurencji przy organizowaniu i świadczeniu usług
użyteczności publicznej przez podmioty administracji publicznej.

C2

Poznanie specyﬁcznych procedur administracyjnych w postępowaniach przed Prezesem UOKiK.

C3

Nabycie umiejętności identyﬁkowania problemów związanych z ochroną konkurencji ze szczególnym
uwzględnieniem kontekstu realizacji zadań administracji publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

Absolwent zna i rozumie relacje i sposób
funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych
instytucji publicznych, a także zależności między
różnymi systemami prawa P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

W3

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa P7U_W,
P7S_WG

ADM_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

W4

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów Prawnych
P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

W5

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa
P7U_U

ADM_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

ADM_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

14

analiza aktów normatywnych

13

przygotowanie do egzaminu

18

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

System prawnej ochrony konkurencji w Polsce. Rola państwa i administracji
publicznej w ochronie mechanizmu konkurencji

W1, W2, U1, U3, K1

2.

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję przedsiębiorców

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

3.

Zakaz nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

4.

Kontrola koncentracji przedsiębiorców

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

5.

Postępowania w sprawach ochrony konkurencji przed Prezesem UOKiK i Sądem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

6.

Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia publicznego prawa konkurencji

W1, W3, W4, W5, U2, U3,
K1

7.

Relacje między krajowym prawem i unijnym prawem ochrony konkurencji

W2, W4, W5, U1, U2, K1

8.

Prawo pomocy publicznej

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

9.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
nie dotyczy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Prawo karne skarbowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASS.220.5cac67ca10c6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z problematyką odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

C2

Zapoznanie uczestników z instytucjami wymiaru kar, środków karnych i zabezpieczających w prawie karnym
skarbowym

C3

Zapoznanie uczestników z konstrukcją typów przestępstw i wykroczeń podatkowych, celnych, dewizowych
i hazardowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych.

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów
prawnych.

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych

ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji.

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

Absolwent potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów
prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
administracji.

ADM_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

ADM_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

45

przygotowanie do zajęć

35

analiza aktów normatywnych

20

rozwiązywanie kazusów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Odpowiedzialność za czyn zabroniony

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

2.

Zaniechanie ukarania sprawcy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

3.

Przestępstwa skarbowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

4.

Wykroczenia skarbowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

5.

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6.

Przestępstwa i wykroczenia celne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

7.

Przestępstwa i wykroczenia dewizowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

8.

Przestępstwa i wykroczenia hazardowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Kazus uzupełniony o 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (10 pytań) oraz
kazusu uzupełnionego o 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Czas
trwania egzaminu 90 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem
systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do
egzaminu przedterminowego. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed
wyznaczonymi terminami.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ustrój i organizacja administracji skarbowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASS.220.6217648904c5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat ustroju administracji skarbowej
(centralnej i terenowej). Celem dodatkowym jest poszerzenie wiedzy, nauka argumentacji oraz debaty nad
ustrojem administracji skarbowej.

C2

Celem dodatkowym jest poszerzenie wiedzy, nauka argumentacji oraz debaty nad ustrojem administracji
skarbowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów
prawnych.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji .

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W11

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W11

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje.

ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa.

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów
prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
administracji.

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

U4

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia ADM_K2_U05,
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U07,
zakresu czynności podejmowanych w administracji.
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny.

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K08,
ADM_K2_K09

egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1-2. Charakterystyka ustroju administracji skarbowej.

W1, W2, W4

2.

3-4. Podział administracji skarbowej na administrację centralną i terenową.

W1, W2, W3, W4

3.

5-6. Charakterystyka Szefa Służby Celnej.

W1, W3, U1, U2

4.

7-8. Charakterystyka Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

W1, W2, U1, U3

5.

9-10. Charakterystyka Komisji Nadzoru Finansowego.

W1, W4, U3, U4, K1

6.

11-14. Charakterystyka dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

W1, W4, U2, U4

7.

15-16. Charakterystyka dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów
skarbowych.

W1, W2, U1, U3

8.

17-18. Charakterystyka dyrektorów izb celnych i naczelnicy urzędów celnych.

W1, W3, U1, U3, U4

9.

19-20. Rola Ministra Finansów i administracji rządowej a ustrój administracji
skarbowej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy na podstawie przygotowanych dziewięciu form ustroju
administracji skarbowej opisanych w treściach przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ewolucja zasad organizacji administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.220.6217648692753.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu i ćwiczeń jest ukazanie ewolucji zasad organizacji administracji w teorii i praktyce. Przedstawione
zostaną podstawowe zasady organizacji administracji w praktyce ustrojowej Polski w XX w. na tle porównawczym.
Wskazany zostanie wpływ biurokracji i służby cywilnej na profejonalizację administracji. Ukazane zostaną także
techniki pracy i systemy kancelaryjne stosowane w administracji w XX w. Przedstawione zostaną także
w niezbędnym zakresie powiązane z tym zagadnienia z zakresu nauki administracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Znajomość i poprawna interpretacja historycznych
zasad organizacji oraz działania administracji w Polsce
na tle porównawczym

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią
z zakresu historii administracji oraz w podstawowym
(propedeutycznym) zakresie nauk o administracji

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Znajomość podstawowych zasad ewolucji oraz
ochrony praw jednostki wobec administracji oraz
zasad ewolucji instytucji kontroli administracji

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Znajomość podstawowych modeli organizacji
samorządu oraz ich ewolucji

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Znajomość i poprawna interpretacja historycznych
zasad organizacji oraz działania administracji w Polsce
na tle porównawczym

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią
z zakresu historii administracji oraz w podstawowym
(propedeutycznym) zakresie nauk o administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Umiejętność przedstawienia zdobytych wiadomości
w formie ustnej (wystąpienia podczas ćwiczeń) oraz
pisemnej (referaty na ćwiczeniach)

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność przedstawienia zdobytych wiadomości
w formie ustnej (wystąpienia podczas ćwiczeń) oraz
pisemnej (referaty na ćwiczeniach)

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Znajomość i poprawna interpretacja tekstów
źródłowych, analizowanych podczas wykładu i ćwiczeń

ADM_K2_K04,
ADM_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

analiza problemu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczno-prawne aspekty zasad organizacji administracji

W1, W2, U1, U2

2.

Resortowość w praktyce ustrojowej w Polsce w XX w. na tle porównawczym

W3, W4, U2, K1

3.

Centralizacja i decentralizacja administracji: monizm, dualizm, tralizm
administracji

W3, W4, U2, U3, K1, K2

4.

Biurokracja jako metoda funkcjonowania administracji: teoria i praktyka w XX w.

W3, W4, U1, U2, K1, K2

5.

Typologia systemów służby cywilnej i jej wpływ na profesjonalizację administracji

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

6.

Kolegialność i jednoosobowość w administracji

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1

7.

Praworządność administracji i systemy kontroli jej działalności

W1, W2, U1, U2, U3, K2

8.

Zasady organizacji administracji w polskiej praktyce ustrojowej w XX w. na tle
porównawczym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

9.

Techniki pracy w administracji

W1, W2, U1, K1

10.

Biurokracja weberowska w praktyce administracji XX w.

W3, W4, U2, U3, K2

11.

Polskie systemy kancelaryjne w XX w. na tle porównawczym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, metoda projektów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin - tekst 30 pytań jednokrotnego wyboru

ćwiczenia

zaliczenie

zaliczenie

Sylabusy
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Ochrona dóbr osobistych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPS.220.6217648a9267b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ochrony dóbr osobistych ze szczególnym
uwzględnieniem: 1/ odpowiedzialności Skarbu Państwa, państwowych i samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz organów władzy publicznej i funkcjonariuszy publicznych za zachowania naruszające dobra
osobiste innych osób

C2

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ochrony dóbr osobistych ze szczególnym
uwzględnieniem: 2/ cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych funkcjonariuszy publicznych, innych osób
pełniących funkcje publiczne w tym pracowników państwowych i samorządowych oraz podmiotów sektora
publicznego w postępowaniu cywilnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

status nauk prawnych, w tym nauk o administracji
na tle innych nauk społecznych, pojęcia jakimi
posługuje się prawoznawstwo i nauka o administracji
oraz terminologię nauk Prawnych, w tym nauk
o administracji

ADM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek
i organów państwa w zakresie związanym z ochroną
dóbr osobistych

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W3

funkcjonowanie w sferze administracji cywilnoprawnej
ochrony dóbr osobistych

ADM_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U2

prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu
prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U3

zaproponować rozwiązania problemów wraz
z uzasadnieniem z wykorzystaniem wiedzy z zakresu
nauk o administracji z użyciem logicznej
i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy
i umiejętności, a także rozumie potrzebę stałego
dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

myślenia i działania w sposób kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i istota dóbr osobistych

W2, W3, U2, K1

2.

Podmioty dóbr osobistych

U2, K1

3.

Rodzaje dóbr osobistych

W2, U2

4.

Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych

W2, W3, U2

5.

Cywilnoprawna a prawnokarna ochrona dóbr osobistych

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

6.

Rodzaje roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych

W2, U1, U2, U3, K2

7.

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych a inne podstawy
odpowiedzialności: zbieg podstaw, zbieg roszczeń.

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

8.

Postępowanie cywilne o naruszenie dóbr osobistych - zarys:
- organy postępowania (jurysdykcja, właściwość sądu)
- strony i interwenienci uboczni: zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność
postulacyjna oraz legitymacja procesowa;
- zastępstwo procesowe
- naczelne zasady postępowania cywilnego rozpoznawczego
- pisma procesowe: wymogi formalne i ﬁskalne pozwu;
- pojęcie powództwa i pozwu. Rodzaje powództw.
- dowody i postępowanie dowodowe w sprawach o naruszenie dóbr osobistych:
przedmiot dowodu, pojęcie dowodu i środka dowodowego, pozadowodowe środki
ustalenia faktów w procesie o naruszenie dóbr os., zasady postępowania
dowodowego, ciężar przytoczenia, ciężar dowodu w znaczeniu materialnym i
formalnym, rodzaje środków dowodowych, wnioski i postanowienia dowodowe
- zawieszenie i umorzenie postępowania
- rodzaje orzeczeń w procesie. Uzasadnianie oraz doręczanie orzeczeń.
- środki zaskarżenia w sprawach o naruszenie dóbr osobistych

W1, W2, W3, U2, U3, K1

9.

zabezpieczenie roszczeń w sprawach o ochronę dóbr osobistych- zagadnienia
wybrane

W2, W3, U2, U3, K1

10.

Podstawy sądowego postępowania egzekucyjnego: tytuł egzekucyjny a tytuł
wykonawczy, organy i uczestnicy post. egzekucyjnego, wszczęcie postępowania
egzekucyjnego, sposoby egzekucji, środki zaskarżenia

W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test wielokrotnego wyboru: minimum 12 z 21 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Brak dodatkowych wymagań wstępnych

Sylabusy
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Wykorzystanie informacji sektora publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPS.220.6217648ae6db1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznnie z regulacjami ustawowymi dotyczącymi problematyki wykorzystywania
informacji sektora publicznego (ISP), w szczególności z zasadami udostępniania i przekazywania ISP,
ograniczeniami prawa do ponownego wykorzystania ISP oraz postępowaniem w sprawie ponownego
wykorzystania ISP. Celem jest poszerzenie wiedzy oraz zdolności argumentacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów
prawnych.

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa.

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje.

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje.

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa.

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji.

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U4

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się.

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny.

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

K3

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym

ADM_K2_K08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

28

przygotowanie do zajęć

15

rozwiązywanie kazusów

2

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1 .Geneza, podstawy i cele ponownego wykorzystywania ISP.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K3

2.

2-3. Zakres przedmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystaniu ISP.

W1, U1, K1

3.

4-5 Zakres podmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystaniu ISP.

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

4.

6-7 Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania ISP.

W1, U1, K1

5.

8-9 Zasady udostępniania i przekazywania ISP w celu ponownego
wykorzystywania.

W1, W4, U1, U4, K1, K3

6.

10-11 Warunki ponownego wykorzystywania ISP.

W1, U1, K1

7.

12-13 Opłaty za ponowne wykorzystywania ISP.

W1, U1, K1

8.

14-17 Postępowanie w sprawie ponownego wykorzystnia ISP przkazywanych na
wniosek.

W1, U1, K1

9.

18-20 Przygotowanie decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego
wykorzystania ISP oraz opłacie za ponowne wykorzystnie ISP oraz decyzji
odmaiwiajacej wrażenia zgody na ponowne wykorzystanie ISP a) ze względu na
ochronę praw autorskich b) ze względu na ograniczenia związane z poufnością
informacji

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie z egzaminu więcej niż 50% możliwych do zdobycia punktów
(50% plus 1 punkt)
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Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.220.62176486e6e79.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat podstawowych pojęć i instytucji prawnych z zakresu
administracyjnego prawa osobowego i rzeczowego.

C2

Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności analizy wybranych aktów normatywnych, z uwzględnieniem
orzecznictwa i dorobku doktryny prawniczej, formułowanie argumentacji w języku prawniczym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metody tworzenia, konstruowania oraz
interpretowania tekstów prawnych

ADM_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

W2

metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania
informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W3

normy prawne regulujące instytucje, sposób ich
powoływania oraz ich kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny / ustny

W4

profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne
zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

wykorzystać profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji

ADM_K2_U12

egzamin pisemny / ustny

ADM_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób kreatywny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

15

analiza aktów normatywnych

35

analiza orzecznictwa

15

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
PRAWO ADMINISTRACYJNE OSOBOWE:
1. Administracyjny status osób ﬁzycznych
- obywatelstwo polskie

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

- cudzoziemcy
- ewidencja ludności i dowody osobiste
- akty stanu cywilnego
- zmiana imion i nazwisk
2. Administracyjna reglamentacja praw i wolności
- zgromadzenia
- stowarzyszenia

2.

- organizacje pożytku publicznego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

- referendum ogólnokrajowe
- referendum lokalne
- petycje
PRAWO ADMINISTRACYJNE RZECZOWE:
- prawo geodezyjne i kartograﬁczne
- gospodarka nieruchomościami
- drogi publiczne
- ochrona środowiska

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

3.
- ochrona przyrody
- ochrona gruntów rolnych i leśnych
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- prawo budowlane
- ochrona zabytków

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza
tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny /
ustny

Egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru. Zaliczenie ćwiczeń
umożliwia podwyższenie ogólnego wyniku egzaminu. W sytuacjach
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie
egzaminu w formie pisemnej, egzaminy przeprowadzane są ustnie
w formie zdalnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminów z
przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.

zaliczenie

Zaliczenie na podstawie obecności oraz: aktywności studenta, w
tym przygotowanej przez studenta prezentacji, omawiającej
wybrane zagadnienie z tematyki objętej planem kursu lub testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Sądowa kontrola administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.220.62176487485b2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności sporządzania: skarg do wojewódzkiego sądu
administracyjnego, odpowiedzi na skargi w poszczególnych typach spraw przed tym sądem oraz sporządzania
pism procesowych. Przedmiot ma służyć poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie wykładni przepisów, które
są podstawą sądowej kontroli administracji publicznej, oraz w zakresie uprawnień i obowiązków procesowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

analiza i przygotowanie danych

25

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele sądowej kontroli administracji. Kontrola a nadzór w procesach
oddziaływania przez sądy na administrację publiczną

W3, W4, U1

Sylabusy
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2.

Geneza i rozwój sądownictwa administracyjnego. Rola sądów powszechnych w
kontroli administracji publicznej. Ustrój sądów

W3, W4, U1

3.

Zasady ogólne postępowań sądowych

W1, W3, U2, U3

4.

Zakres przedmiotowy kontroli administracji przez sądy administracyjne i sądy
powszechne

W1, W4, U1, U2

5.

Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania przed sądami
powszechnymi

W3, W4, U1

6.

Środki uruchomienia postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania
przed sądami powszechnymi. Przesłanki dopuszczalności skargi

W1, W2, W3, U1, U2, U3

7.

Udział administracji publicznej w postępowaniach przed sądami.

W2, W4, U1, U2

8.

Orzeczenia sądów. Środki odwoławcze od orzeczeń.

W2, W3, W4, U1, U2, U3

9.

Skutki orzeczeń sądowych. Związanie prawomocnymi orzeczeniami sądów przez
administrację.

W2, W3, W4, U1, U2, U3

10.

Wykonywanie orzeczeń sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem uchyleń
zaskarżonych aktów.

W3, W4, U1, U3

11.

Stosowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego przez administrację
publiczną

W1, W4, U1, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu (17 pytań z trzema odpowiedziami) i 1
kazus z pytaniami testowymi (3 pytania z trzema odpowiedziami).
Maksymalna ilość punktów - 20

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w zajęciach i samodzielne
przygotowanie projektów pism procesowych (np. projekt skargi,
odpowiedź na skargę)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Systemy informatyczne w administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.220.621764879f003.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć warsztatowych jest przekazanie praktycznych informacji i umiejętności o systemach
i oprogramowaniach wprowadzanych w administracji państwowej na podstawie ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz umiejętności korzystania i posługiwania się
przykładowym oprogramowaniem stosowanym w jednostkach administracji oraz praktyczne korzystanie przez
studentów z technologii przetwarzania danych i prowadzenia obliczeń w chmurze

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie formy dalszego zawodowego
rozwoju

ADM_K2_W13

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza badań i sprawozdań

15

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowywanie projektów

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miejsce e-usług w społeczeństwie informacyjnym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

2.

Aspekty prawne funkcjonowania e-administracji w Polsce.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3.

Strategie oraz programy rozwoju e-Government. 2

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Usługi administracji publicznej on-line dla obywatela oraz dla przedsiębiorców 2

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5.

Teoria i podstawowe pojęcia Cloud Computingu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

6.

Zalety rozwiązań Cloud Computing

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

7.

Przypadki użycia dla chmury obliczeniowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

8.

Składowanie i zarządzanie danymi w chmurze

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

9.

Automatyzacja w środowisku chmury obliczeniowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

10.

Analiza systemów komputerowych używanych w administracji publicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Średnia ocen kolokwium zaliczeniowego oraz aktywności na zajęciach.
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.2E0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej, kierowanie przygotowywaniem pracy dyplomowej
i doprowadzenie do jej opracowania celem przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12,
ADM_K2_W13,
ADM_K2_W14

zaliczenie, brak
zaliczenia

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie, brak
zaliczenia

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K05,
ADM_K2_K06,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K08,
ADM_K2_K09

zaliczenie, brak
zaliczenia

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania zmienności stanowionego
i stosowanego prawa, podejmowania działań na rzecz
polepszania jakości prawa i funkcjonowania
administracji publicznej, uzupełniania wiedzy,
uwzględniania znaczenia popularyzacji wiedzy
i ochrony praw człowieka, a także roli pracownika
administracji publicznej i prawnika w społeczeństwie.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

15

analiza problemu

30

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

analiza problemu

60

analiza aktów normatywnych

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

analiza orzecznictwa

40

przygotowanie do zajęć

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

80

przygotowanie do zajęć

50

analiza problemu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie prowadzonego seminarium analizowane są i dyskutowane zagadnienia
dotyczące tematów i treści prac dyplomowych uczestników seminarium
dyplomowego oraz konsultowane fragmenty prac dyplomowych oraz
akceptowanie całosci przygotowanej pracy dyplomowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
W trakcie prowadzonego seminarium zaprezentowano problematykę,
która ma stanowić przedmiot pracy dyplomowej, dokonano wyboru
tematu pracy dyplomowej, przedstawiono jej założenia strukturalne, w
tym plan pracy, określenie celu pracy, wskazanie metod badawczych i
wstępnych hipotez badawczych oraz przedstawiono podstawowe
prawodawstwo dotyczące tematu pracy dyplomowej a także podstawową
literaturę badawczą.

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pomimo braku zaliczenia w tym semestrze analizowane są postępy w
przygotowywaniu pracy dyplomowej.
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Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz przygotowanie pracy
dyplomowej. Rozliczenie roczne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Mediacja w sprawach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.2A0.5cac67ca99a31.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu mediacji w sporach z elementem transgranicznym, w tym poszukiwania
niezbędnych danych do analizy zjawisk prawnych występujących na styku różnych jurysdykcji oraz kultur
prawnych.

C2

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny konsekwencji prawnych dotyczących stanu faktycznego oraz
następstw decyzji o metodzie rozwiązania sporu.

C3

Zapoznanie słuchaczy z metodami rozwiązywania konﬂiktów w różnych kulturach prawnych, w szczególności
elementów pozanormatywnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy
systemem prawna a systemami kulturowymi,
politycznymi i ekonomicznymi.

ADM_K2_W03,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W12

zaliczenie pisemne

W2

Student posiada dogłębną znajomość metod
stosowanych przez mediatorów w sprawach
międzynarodowych.

ADM_K2_W13,
ADM_K2_W14

zaliczenie pisemne

U1

Student potraﬁ ustalać, analizować, interpretować
i klasyﬁkować stany faktyczne, z którymi maja być
łączone określone konsekwencje prawne.

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U09

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ przeprowadzić postepowanie
mediacyjne z udziałem stron.

ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11

zaliczenie pisemne

U3

Student posiada umiejętność łączenia wiedzy
prawniczej z wiedza z innych dyscyplin naukowych.

ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ rozwiązywać konﬂikty pomiędzy
podmiotami z różnych obszarów kulturowych.

ADM_K2_K07,
ADM_K2_K08,
ADM_K2_K09

zaliczenie pisemne

K2

Student zna znaczenie udziału podmiotu neutralnego
w rozwiązaniu konﬂiktu oraz potraﬁ zachować
neutralną postawę.

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K05

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

15

analiza problemu

5

przygotowanie eseju

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie mediacji. mediacja a proces sądowy. Konﬂikt i mediacja w sporze
międzynarowodwym. Podstawowe modele rozwiązywania i rozstrzygania sporów.

W1

2.

Deﬁnicja konﬂiktu. Żródła i dynamika konﬂiktu. mapa konﬂiktu. mediacje a
negocjacje. napięcie między kreowaniem a dystrybucja wartości, empatią a
asertywnością i relacjami osób zaangażowanych w konﬂikt.

W1, U1, K2

3.

Komunikacja interpersonalna. Relacja: prawnik - klient. Relacja: mediator prawnik - klient. relacje w strukturach korporacyjnych, sporach zbiorowych i
wielopłaszczyznowych. Zmienność róól w zakresie wykonywanej funkcji. Konﬂikt
interesów. Wyzwania w zakresie kreowania ugody. Elementy psychologii i barier
kulturowych.

W2, U1, U2, U3, K1

4.

zasady mediacji: dobrowolność, bezstronność, poufność. Rodzaje mediacji:
facylitatywne, ewaluatywne, transformatoryjne, narracyjne, mediacje w sporach o
wartości. Dobór mediacji do kontekstu kulturowego i jurysdykcji wykonania
potencjalnej ugody. Formalne aspekty przeprowadzenia mediacji i wykonania
ugody.

W2, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Kwestei kulturowe w mediacji. mediacje w wybranych obszarach geograﬁcznych.
Styl mediacji a wartości normatywne, społeczne i kulturowe.

W1, U1, U3, K1, K2

6.

Przygotowanie do procesu mediacji. etapy mediacji. wynik mediacji i wykonanie
ugody zawartej przed mediatorem. Udział biegłych i tłumaczy w mediacji
międzynarodowej.

U1, U2

7.

Mediator - rola, umiejętności i osobowość. Etyka w zawodzie mediatora. konﬂikt
interesów. regulacja prawna zawodu mediatora w UE.

W1, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

student obowiązany będzie w semestrze przygotować dwa zadania: (1) w
terminie nie krótszym niż 7 dni student obowiązany będzie przygotować
zaliczenie pisemne
esej lub prezentację na zadany temat oraz (2) zaproponować strategie
postępowania w zadanym stanie faktycznym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach, możliwe on line.

Sylabusy
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Nauka o policji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.2A0.5cac67ca1b315.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania Policji w Polsce
i na świecie, wykonywania zadań policyjnych przez inne niż Policja podmioty, jak też relacje między samorządem
lokalnym a policją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie relacje i sposób
funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych
instytucji publicznych, a także zależności między
różnymi systemami prawa

ADM_K2_W03

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami

ADM_K2_W04

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

U1

Absolwent potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową wiedzą
interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania
procesów i zjawisk w tym zakresie

ADM_K2_U02

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ umiejętnie przekazywać zdobytą
wiedzę i proponować rozstrzygnięcia problemów
z zakresu funkcjonowania administracji osobom spoza
grona specjalistów

ADM_K2_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania
i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

ADM_K2_K04

zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do wykazywania aktywności
postaw obywatelskich

ADM_K2_K09

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Zagadnienia wstępne. Struktura i zadania Policji. Stosowanie środków przymusu
bezpośredniego w Polsce

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

2.

Nowe technologie w pracy Policji

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

3.

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w Polsce

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

4.

ICT4COP a umiędzynarodowienie działań policji

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

5.

Społeczeństwo a policja. Rola mediów w tych relacjach. społeczne protesty
przeciwko brutalności policji

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

6.

Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pisemna praca zaliczeniowa. Z pisania pracy zaliczeniowej studenci mogą
zostać zwolnienie po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów za aktywność
na zajęciach oraz wykonywanie zadań dodatkowych. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalna maksymalnie 1
nieusprawiedliwiona nieobecność)
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Intellectual Property Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.2A0.5cac67ca98209.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs przekazuje kompleksową wiedzę z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego
na podstawowym poziomie z perspektywy europejskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe zasady ochrony
własności intelektualne na gruncie przepisów
krajowych, unijnych i międzynarodowych

ADM_K2_W03,
ADM_K2_W08

egzamin pisemny

182 / 276

W2

Student zna i rozumie instytucjonalne systemy
ochrony własności intelektualnej na poziomie
krajowym, regionalnym (w tym UE)
i międzynarodowym

ADM_K2_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ opisać znaczenie praw własności
intelektualnej dla rozwoju gospodarki i kultury

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

student potraﬁ posługiwać się odpowiednią
terminologia prawniczą w języku angielskim jaką
używa się w przepisach prawnych i orzecznictwie
z zakresu własności intelektualnej

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U14

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ analizować regulacje z zakresu prawa
wł. int. na poziomie pozwalającym wyciągnąć
poprawne wnioski

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podnoszenia świadomości
społecznej w zakresie własności intelektualnej

ADM_K2_K08,
ADM_K2_K09

egzamin pisemny

K2

Student jest gotów do wykorzystania wiedzy
i umiejętności z zakresu prawa własności
intelektualnej do własnego rozwoju zawodowego

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

15

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przeprowadzenie badań empirycznych

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

I. Wprowadzenie do własności intelektualnej
Prezentacja ogólnej koncepcji własności intelektualnej opartej na dobrach
niematerialnych. Rola i znaczenie własności intelektualnej w edukacji, działalności
handlowej i badaniach. Podstawowa charakterystyka ochrony za pomocą praw
wyłącznych, także w aspekcie czasowym i terytorialnym. Kategorie praw
własności intelektualnej i ich ogólna charakterystyka. Wyczerpanie praw własności
intelektualnej. Ochrona międzynarodowa i regionalna: traktaty międzynarodowe i
regulacje europejskie.
II. System patentowy
Pojecie wynalazku. Przesłanki patentowalności i ich interpretacja. Wynalazki nie
podlegające ochronie. Szczególne kategorie wynalazków (biotechnologiczne,
farmaceutyczne i związane z programami komputerowymi). Zakres patentu i
znaczenie zastrzeżeń patentowych. Ograniczenia prawa z patentu. Drogi
uzyskania ochrony patentowej. Wygaśniecie patentu. Dodatkowe świadectwo
ochronne (SPC)
III. Podmiot uprawniony do patentu. Twórczość pracownicza
Własność wynalazków / prawo do patentu. Współwłasność. Wynalazki
pracownicze, przykłady europejskich rozwiązań krajowych. Prawo do
wynagrodzenia pracowników/twórców. Wynalazki „uniwersyteckie”.
IV. Alternatywne sposoby ochrony: wzory użytkowe, tajemnice handlowe i
nieuczciwa konkurencja
Deﬁnicja wzorów użytkowych i przesłanki ochrony. Pojęcie know-how. Deﬁnicja
tajemnicy przedsiębiorstwa. Różnice w stosunku do ochrony patentowej.
Tajemnice handlowe w działalności przedsiębiorców. Nieuczciwa konkurencja jako
uzupełniające źródło ochrony interesów przedsiębiorców. Konstrukcja aktu
nieuczciwej konkurencji i skargi passing-oﬀ. Ochrona nazw handlowych. Ochrona
przed nieuczciwym naśladownictwem. Pojęcie i zakres ochrony oznaczeń
geograﬁcznych. Podstawy prawa reklamy.
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
V. Znaki towarowe i wzory
K2
Deﬁnicja znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Wymagania dotyczące
rejestracji oraz bezwzględne i względne przeszkody rejestracyjne. Wtórna
zdolność odróżniająca. Zakres ochrony znaku towarowego. Pojęcie wzoru
(przemysłowego) i przesłanki ochrony. Wymagania i przeszkody w rejestracji
wzoru. Wzór jako wyłączne prawo chroniące wygląd towarów. Różnice między
ochroną prawnoautorską a ochroną wzoru jako prawa własności przemysłowej.
Nierejestrowane wzory przemysłowe w UE. Wspólnotowe znaki towarowe i wzory.
Znaki towarowe i wzory w budowaniu marki przedsiębiorstwa. Naruszenie prawa
do znaku towarowego (w tym w środowisku internetowym) i wzoru.
VI. System prawa autorskiego. Przedmiot ochrony praw autorskich - deﬁnicja
utworu (wyliczenie utworów chronionych prawem autorskim). Utwory zależne i
inspirowane. Wymagania i zakres ochrony. Czas ochrony. Autorstwo i
współautorstwo. Ochrona wyników działalności naukowej (eseje, rozprawa
doktorska). Autorskie prawa majątkowe i osobiste. Ograniczenia i wyjątki od
ochrony praw autorskich (dozwolony użytek publiczny i prywatny, opłaty z tytułu
praw autorskich). Prawa autorskie w społeczeństwie informacyjnym
(wykorzystywanie praw autorskich w Internecie, ochrona oprogramowania, DRM,
TPM). Znaczenie praw autorskich w działalności komercyjnej. Prawa pokrewne
(prawa wykonawców, prawa producentów fonogramów, prawa organizacji
nadawczych). Bazy danych i ochrona sui generis.
VII. Egzekwowanie praw własności intelektualnej. System roszczeń w zakresie
własności intelektualnej. Mechanizmy dochodzenia roszczeń.
Konsekwencje naruszenia praw własności intelektualnej. Lista roszczeń
dostępnych w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej. Nakaz
zaniechania naruszeń. Warunki roszczeń odszkodowawczych. Różnice dotyczące
poszczególnych kategorii praw wyłącznych i nieuczciwej konkurencji. Koszty
egzekucji. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących własności
intelektualnej (mediacja, arbitraż).

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest otrzymanie co najmniej 51% punktów
z egzaminu testowego jednokrotnego wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASS.240.6217648d5ed07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych podstaw procedury stosowanej przy załatwianiu spraw
podatkowych oraz praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania podatkowego. Analizowane
zagadnienia dotyczą także czynności sprawdzających i kontrolnych, poprzedzających postępowanie podatkowe.

C2

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej postępowania podatkowego i wypracowanie umiejętności
załatwiania spraw podatkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
nauk o administracji do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ zaproponować rozwiązania problemów
wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem wiedzy
z zakresu nauk o administracji z użyciem logicznej
i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych w tym prawnych
z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk
o prawie i administracji

ADM_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

45

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres przedmiotowy czynności sprawdzających i właściwość organów
podatkowych

W1, U1, K1

2.

Korygowanie deklaracji podatkowych dokonywane przez organy podatkowe

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Czynności sprawdzające dokonywane u innych podmiotów niż podatnik

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Wszczęcie kontroli podatkowej (właściwość organów podatkowych, zawiadomienie
podatnika).

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

5.

Przebieg kontroli podatkowej (uprawnienia kontrolującego, obowiązki
kontrolowanego)

W2, W3, U2, U3, K1, K2

6.

Zakończenie kontroli podatkowej (protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu)

W3, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Zasady ogólne postępowania podatkowego i ich wpływ na przebieg sprawy
podatkowej

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Terminy załatwienia spraw podatkowych oraz konsekwencje ich niedotrzymania

W2, W3, U2, U3, K2

9.

Pozycja strony w postępowaniu podatkowym

W1, W2, U1, K1

10.

Pełnomocnik strony postępowania podatkowego, rodzaje pełnomocnictw

W1, U1, K1

11.

Wszczęcie postępowania podatkowego.

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

12.

Doręczenia w postępowaniu podatkowym (na rzecz osoby ﬁzycznej, na rzecz
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, na
rzecz podmiotów zagranicznych)

W2, W3, U2, U3, K2

13.

Dowody w postępowaniu podatkowym (ze szczególnym uwzględnieniem dowodów
specyﬁcznych dla spraw podatkowych)

W2, W3, U2, U3, K1

14.

Decyzje i postanowienia podatkowe

W1, W2, U1, K1

15.

Zwyczajny tryb zaskarżenia decyzji i postanowień podatkowych

W1, U1, U2, K1

16.

Wykonanie decyzji i postanowień podatkowych

W2, U2, U3, K2

17.

Nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych (wznowienie
postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji
ostatecznej, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji)

W3, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Obecności i aktywność

wykład

egzamin pisemny

Poprawna odpowiedź na więcej niż połowę pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem wstępnym jest zdanie egzaminu z przedmiotu Zobowiązania podatkowe

Sylabusy
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Prawo podatkowe międzynarodowe i UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASS.240.6217648db4530.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych wiadomości na temat międzynarodowego prawa podatkowego
oraz przepisów podatkowych stosowanych w Unii Europejskiej.

C2

Celem kształcenia jest też przekazanie umiejętności praktycznych związanych ze stosowaniem umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawy międzynarodowego prawa
podatkowego.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W06

egzamin pisemny

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ interpretować umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania, postanowienia dyrektyw
UE, itp.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotowy do samodzielnego ustalenia
skutków podatkowych wybranych przypadków
o charakterze transgranicznym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

20

analiza aktów normatywnych

20

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Regulacje podatkowe UE a międzynarodowe prawo podatkowe.

W1, U1, K1

2.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W1, U1, K1

3.

Dyrektywy UE w sprawach podatkowych.

W1, U1, K1

4.

Projekt BEPS.

W1, U1, K1

5.

Międzynarodowe prawo podatkowe i dyrektywy UE w sprawach podaktowych a
przepisy krajowe.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie (1) zobowiązania podatkowe i (2) teoria opodatkowania

Sylabusy
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Inwestycje budowlane
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.240.6217648e214c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawiony zostanie tok procesu inwestycyjno-budowlanego, ze wskazaniem rozstrzygnięć, które mogą być
podjęte na każdym z jego etapów. W szczególności omówione zostaną formy ustalania warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, sposoby dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, a także tryby oddania
do użytkowania obiektu budowlanego. Wykład obejmuje również przedstawienie działań, które mogą być podjęte
w toku samowolnie prowadzonych robót budowlanych, w tym także procedurę legalizacji obiektu stanowiącego
tzw. samowolę budowlaną. Nadto w toku zajęć omówione zostaną regulacje odnoszące się do użytkowania
obiektu budowlanego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa.

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W5

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

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

ADM_K2_U05

egzamin pisemny

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

7

przygotowanie do egzaminu

38

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Administracyjnoprawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

2. Administracyjnoprawne instytucje właściwe dla poszczególnych etapów procesu
W1, W2, W3, W4, U1, K1
inwestycyjno-budowlanego

3.

3. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

4. Prawne podstawy sporządzania pism procesowych w toku procesu
inwestycyjno-budowlanego

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

5.

5. Prawne podstawy sporządzania rozstrzygnięć administracyjnych
podejmowanych w toku procesu inwestycyjno-budowlanego

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny tekstowy, przeszło 50% odpowiedzi prawidłowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Postępowanie cywilne w działalności sektora publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.240.6217648e76920.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy o procedurze cywilnej w działalności sektora publicznego
ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań, kompetencji i funkcji organów administracji publicznej rządowej
i samorządowej w ramach postępowania cywilnego oraz ról procesowych podmiotów sektora publicznego w tym
postępowaniu.

C2

Ponadto w ramach modułu warsztatowego kursu przekazane zostaną podstawowe umiejętności w zakresie
konstruowania pism procesowych oraz sądowych w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem
postępowań z udziałem podmiotów sektora publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie status nauk prawnych, w tym
nauki prawa procesowego cywilnego na tle innych
nauk społecznych, pojęcia jakimi posługuje się
prawoznawstwo i nauka prawa procesowego
cywilnego oraz terminologię nauk prawnych, w tym
nauki prawa procesowego cywilnego oraz nauki
o administracji

ADM_K2_W01

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych w konteście działania tych
podmiotów w postępowaniu cywilnym

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa w ramach
postępowania cywilnego i w związku z tym
postępowaniem

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa procesowego cywilnego
w Polsce

ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa, w tym zwłaszcza prawa
procesowego cywilnego i administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować samodzielnie
opracowanie pisemne z zakresu zagadnień
szczegółowych w obrębie kierunku administracja

ADM_K2_U08,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11

zaliczenie

U3

Student potraﬁ zaproponować rozwiązania problemów
wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem wiedzy

ADM_K2_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności, a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

wykład

30

Przygotowywanie projektów

20

przygotowanie do egzaminu

10

analiza aktów normatywnych

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie postępowania cywilnego i jego przedmiot. Pojęcie sprawy cywilnej w
rozumieniu k.p.c. Rozgraniczenie postępowania cywilnego, administracyjnego i
sądowoadministracyjnego

W1, W2, W4, U1, U3, K1,
K2

2.

Rodzaje postępowań cywilnych. Tryby postępowania cyw. rozpoznawczego.
Zwykłe postępowanie procesowe i postępowania procesowe odrębne.

W4, U1, K1

3.

Naczelne zasady postępowania cywilnego.

W4, U1

4.

Strony i uczestnicy postepowania cywilnego. Zdolność sądowa, zdolność
procesowa, zdolność postulacyjna oraz legitymacja procesowa.

W2, W3, W4, U1, U3, K1,
K2

5.

Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego jako strona postępowania
cywilnego.

W2, W3, W4, U1, K1

6.

Zastępstwo procesowe

W2, W3, W4, U3, K1

7.

Uprawnienia wybranych konstytucyjnych organów państwa oraz organów
administracji w postępowaniu cywilnym

W2, W3, W4, U1, K1

8.

Pisma procesowe: wymogi formalne i ﬁskalne pozwu.

W4, U1, U2, K1, K2

9.

Pojęcie powództwa i pozwu. Rodzaje powództw.

W4, U1, U2, K1

10.

Zawieszenie i umorzenie postępowania.

W4, U1

11.

Rodzaje orzeczeń w procesie. Uzasadnianie oraz doręczanie orzeczeń.

W4, U1

12.

Środki zaskarżenia orzeczeń sądu wydawanych w trybie procesowym

W4, U1

13.

Podstawy sądowego postępowania egzekucyjnego: tytuł egzekucyjny a tytuł
wykonawczy, organy i uczestnicy postępowania egzekucyjnego, egzekucja
sądowa, a egzekucja administracyjna, wszczęcie post. egzekucyjnego, sposoby
egzekucji, środki zaskarżenia w post. egzekucyjnym. Skarb Państwa i jednostka
samorządu terytorialnego w post. egzekucyjnym.

W2, W3, W4, U1

14.

Udział Skarbu Państwa oraz państwowych i samorządowych jednostek
organizacyjnych w różnych rodzajach postępowań cywilnych

W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

zaliczenie

złożenie wybranych (przygotowanych w trakcie zajęć) pism procesowych

wykład

egzamin pisemny

Test wielokrotnego wyboru: minimum 12 poprawnych odpowiedzi na 21
pytań z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Brak dodatkowych wymagań wstępnych

Sylabusy

198 / 276

Sektory infrastrukturalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.240.6217648ecbb21.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat wybranych problemów prawnej regulacji wybranych sektorów
infrastrutkuralnych, np. energetyki sieciowej, gospodarki wodno - ściekowej.

C2

Poznanie metod regulacj i form aktów regulacyjnych związanych z ochroną konkurencji sektorowej, organizacją
usług użyteczności publicznej, ochroną ochroną odbiorców końcowych w wybranych sektorach
instrastrukturalnych.

C3

Celem jest poszerzenie wiedzy, argumentacja, debata i charakter monograﬁczny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa P7U_W,
P7S_WG

ADM_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny / ustny

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa
P7U_U

ADM_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w pracy grupowej oraz przyjmować różne role
w grupie zawodowej P7U_K, P7S_KR

ADM_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny P7S_KK

ADM_K2_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

7

analiza aktów normatywnych

6

przygotowanie do egzaminu

7

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
50

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Regulacja sektorowa jako funkcja państwa w gospodarce

W1, W4, U1, U3, K2

2.

Cele i rodzaje działań regulacyjnych podejmowanych przez państwo w sektorach
infrastrukturalnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K2

3.

Działania regulacyjne związane z zapewnieniem konkurencji w sektorach
infrastrukturalnych

W1, W2, W3, W4, U2, K1,
K2

4.

Działania regulacyjne związane ze świadczeniem usług użyteczności publicznej

W1, W2, W3, W4, U2, K1,
K2

5.

Działania regulacyjne związane z kształtowaniem cen w sektorach
infrastrukturalnych

W1, W2, W3, W4, U2, K1,
K2

6.

Działania regulacyjne związane z ochroną odbiorców końcowych usług

W1, W2, W3, W4, U2, K1,
K2

7.

Działania regulacyjne związane z planowaniem gospodarczym

W1, W2, W3, W4, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny ma formę opisową. Egzamin ustny polega na
udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania z wylosowanego zestawu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPS.240.6217648cf20c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z trybami udzielenia zamówień publicznych i czynnościami podejmowanymi w każdym
trybie.

C2

Zapoznanie słuchaczy z narzędziami komunikacji elektronicznej zamawiającego i wykonawcy

C3

Zapoznanie słuchaczy z zasadami poprawy ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia ofert oraz
unieważnienia postępowania.

C4

Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami ceny rażąco niskiej

C5

Uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności przygotowywania standardowej oferty, oceny oferty,
przygotowania wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty, zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty i innych oświadczeń składanych w postępowaniu

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie udzielania
zamówień publicznych oraz kontroli tych zamówień

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody interpretowania
tekstów prawnych z zakresu zamówień publicznych

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie funkcjonowanie elementów
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

ADM_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu zamówień publicznych

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
w zakresie zamówień publicznych

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje pr. zamówień publicznych
w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia opracowania projektów pism
w postępowaniu

ADM_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

wykład

30

analiza aktów normatywnych

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tryby postępowania o udzielanie zamówienia i przesłanki ich wyboru

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

2.

Systemy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami

W1, W4, W5, U2, U3, K1

3.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu

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

4.

Zaproszenie do składania ofert w trybach negocjacyjnych

W1, W4, U3, U4, K1

5.

Wyjaśnianie i modyﬁkacja SWZ.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U4, K2

6.

Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium.

W2, W3, W4, U1, U2

7.

Kwaliﬁkacja wykonawców

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K2

8.

Oferta i jej otwarcie

W2, W3, W4, U1, U2

9.

Uzupełnienie wyjaśnienie, poprawienie oferty,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K2

10.

Aukcja elektroniczna

W2, W3, W4, U1, U3

11.

Wybór oferty najkorzystniejszej

W2, W3, W4, U1, U3

12.

Odrzucenie oferty

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K2

13.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W2, W4, U1, U4

14.

Unieważnienie postępowania

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K2

15.

Czynności w trybach innych niż przetarg nieograniczony

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

16.

Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, umowa
ramowa, dynamiczny system zakupów

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Ćwiczenia stanowią pomocniczą formę kształcenia polegającą na
przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu. Zaliczenie za
systematyczną obecność na zajęciach.

wykład

egzamin pisemny

Test jednokrotnego wyboru i kazusy do samodzielnego rozwiązania

Sylabusy
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Audyt wewnetrzny i kontrola zarządcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.240.6217648c1e27a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z problematyką dysponowania środkami publicznymi oraz kontroli i audytu funkcjonowania
jednostek sektora ﬁnansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie gospodarki
ﬁnansowej

ADM_K2_W07

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie gospodarki ﬁnansowej oraz w zakresie
zarządzania jednostkami sektora ﬁnansów publicznych

ADM_K2_W11

zaliczenie

W3

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
przydatnych do prowadzenia audytu i kontroli
zarządczej

ADM_K2_W14

zaliczenie

W4

Student zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami

ADM_K2_W04

zaliczenie

U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu ustawy o ﬁnansach
publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli
zarządczej

ADM_K2_U04

zaliczenie

U2

Student potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową interdyscyplinarną
i pozyskiwać dane dla deﬁniowania i wykonania
zadania audytowego

ADM_K2_U02

zaliczenie

U3

Student potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
zakresu czynności w administracji

ADM_K2_U12

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora ﬁnansów
publicznych. Zakres audytu wewnętrznego. Rodzaje audytu wewnętrznego. Audyt
wewnętrzny a kontrola wewnętrzna.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

2.

Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego. Polski system audytu wewnętrznego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

3.

Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego. Planowanie audytu
wewnętrznego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

4.

Techniki badania audytowego. Wybór zadania audytowego. Procedury badania
audytowego. Dokumentacja audytu wewnętrznego. Sprawozdawczość.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

5.

Ogólne zasady kontroli zarządczej w jednostkach sektora ﬁnansów publicznych.
Zadania kierownika jednostki w zakresie systemu kontroli zarządczej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

6.

Standardy kontroli zarządczej. Techniki kontroli zarządczej. Ocena stanu kontroli
zarządczej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium, ocena wykonania zadania projektowego, ocena aktywności w
trakcie zajęć

208 / 276

Informacja chroniona (Tajemnice prawnie chronione)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPS.240.6217648fe7d17.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną tajemnic prawnie chronionych w w polskim prawie,
z uwzględnieniem aspektu administracyjnoprawnego, cywilnoprawnego i karnoprawnego.

C2

Przekazanie wiedzy na temat materialnoprawnych i procesowych regulacji dotyczących tajemnicy i informacji
chronionych. Poznanie procedur ich zastrzegania, udostępniania i następstw niedochowania ochrony, w tym
podstaw odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

C3

Zajęcia mają na celu zarówno umożliwić pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności
działania związanych z ochroną tajemnic i informacji prawnie chronionych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie, egzamin

W2

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych

ADM_K2_W09

zaliczenie, egzamin

W3

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie, egzamin

U2

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji

ADM_K2_U04

zaliczenie, egzamin

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie, egzamin

U4

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

zaliczenie, egzamin

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

45

przygotowanie do ćwiczeń

20

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

5

Sylabusy

210 / 276

rozwiązywanie kazusów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacje podstawowe (m. in. podstawy prawne ochrony informacji i tajemnic,
podmiotowe i przedmiotowe aspekty ochrony oraz rodzaje tajemnic prawnie
chronionych)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

2.

Informacje podstawowe (m. in. podstawy prawne ochrony informacji i tajemnic,
podmiotowe i przedmiotowe aspekty ochrony oraz rodzaje tajemnic prawnie
chronionych)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

3.

Informacja publiczna. Ochrona danych osobowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

4.

Informacja publiczna. Ochrona danych osobowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

5.

Informacje niejawne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

6.

Tajemnice urzędowe i służbowe (tajemnica skarbowa, tajemnica statystyczna).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

7.

Tajemnice urzędowe i służbowe (tajemnica skarbowa, tajemnica statystyczna).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

8.

Tajemnice zawodów prawniczych i zawodów zaufania publicznego (tajemnice
adwokackie, radcowskie, notarialne, doradców podatkowych) .

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

9.

Tajemnice zawodów prawniczych i zawodów zaufania publicznego (tajemnice
adwokackie, radcowskie, notarialne, doradców podatkowych) .

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

10.

Tajemnice zawodowe (m. in. dziennikarska,medyczna).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

11.

Tajemnice w obrocie gospodarczym (m. in. bankowa, ubezpieczeniowa,
przedsiębiorstwa) i inne rodzaje tajemnic (tajemnica pocztowa, korespondencji,
tajemnica spowiedzi).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

12.

Dostęp do informacji i procedury zwolnienia z tajemnic.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

13.

Dostęp do informacji i procedury zwolnienia z tajemnic.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

14.

Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie tajemnic.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

15.

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie tajemnicy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność wymagana, ewentualny test zaliczeniowy

wykład

egzamin

Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji niejawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPS.240.62176490499ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom przepisów prawa w związku z ochroną prawa do prywatności oraz ograniczenia
dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę bezpieczeństwa państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna i rozumie procedury ograniczenia przez
władzę publiczną wolności i praw dostępu
do informacji publicznej.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

student zna organy władzy publicznej czuwające nad
bezpieczeństwem państwa o.

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować zmiany w strukturze
administracji oraz zakresu uprawnień i kompetencji
organów administracji centralnej.

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ zinterpretować zmiany wprowadzane
w zakresie oddziaływania administracji
na społeczeństwo.

ADM_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student zna procedury ustanawiania dostępu
do informacji niejawnych oraz ograniczania dostępu
do informacji publicznej.

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student zna deﬁnicje legalne czym jest informacja
niejawna oraz dostęp do informacji publicznej.

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U5

Student potraﬁ przygotować decyzje o odmowie
udzielenia informacji publicznej.

ADM_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U6

Student potraﬁ odnieść się do potencjalnych zmian
prawodawczych i ich wpływu na działalność aparatu
administracji.

ADM_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U7

Absolwent zna istotę zasady legalizmu oraz jej granic
z perspektywy praw człowieka.

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U8

absolwent potraﬁ przygotować pracę dyplomową
z zakresu tematyki przedstawionej na zajęciach.

ADM_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U9

Absolwent potraﬁ publicznie wyjaśnić mechanizm
ograniczania praw ze względu na dostęp do informacji
niejawnych.

ADM_K2_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

U10

Absolwent potraﬁ odnieść się do konﬂiktów w zakresie
ochrony informacji niejawnych a dostępem do wiedzy
z zakresu ochrony danych osobowych i dostępem
do informacji publicznej.

ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

K1

Absolwent śledzi zmiany legislacyjne w zakresie
ochrony danych osobowych i ograniczeń dostępu
do informacji publicznej w związku z ochroną
informacji niejawnych.

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Absolwent nie jest ograniczony co do współpracy
z grupą wyłącznie pod kątem posiadanych
umiejętności.

ADM_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

Absolwent potraﬁ szeregować sprawy, które powinny
zostać załatwione w pierwszej kolejności.

ADM_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K4

Absolwent przestrzega podstawowe zasady etyki
urzędniczej,

ADM_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

K5

Absolwent jest gotów brać udział w konsultacjach
społecznych związanych z zagadnieniami stosowania
prawa przez administrację.

ADM_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K6

Absolwent zna priorytety dla ubiegania się
o zatrudnienie wg posiadanych efektów uczenia się.

ADM_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K7

Absolwent nie oczekuje na polecenia w zakresie
każdego działania, które ma służyć do załatwienia
sprawy lub rozstrzygnięcia problemu.

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

K8

Absolwent na świadomość odpowiedzialności
służbowej.

ADM_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie

K9

Absolwent rozumie znaczenie legalizmu i dobra
wspólnego jako zasad konstytucyjnych państwa.

ADM_K2_K09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

45

analiza aktów normatywnych

10

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie praw człowieka w zakresie dostępu do informacji publicznej.

W1, U3, U5, K1, K5, K9

2.

Pojęcie praw człowieka w kontekście ochrony dostępu do informacji niejawnych.

W2, U1, U4, U6, U7, K1,
K4, K6, K8, K9

3.

Prawo i jego granice w zakresie dostępu do informacji na temat prawa do
prywatności.

W1, W2, U1, U10, U2, U4,
U7, U8, K4, K5, K6, K8

4.

Ochrona danych osobowych, a dopuszczalna ingerencja przez organy władzy
publicznej w prawo do prywatności z uwagi na bezpieczeństwo państwa.

W1, W2, U10, U2, U9, K3,
K4, K5, K8, K9

5.

System ochrony danych osobowych w Polsce.

W1, U10, U6, K2, K6, K9

6.

Sfery życia osobistego, które posiadają charakter szczególnej ochrony, z uwagi na
przetwarzanie danych osobowych.

W2, U1, U2, U7, U8, U9,
K2, K4, K8, K9

7.

Przesłanki do uzyskiwania poświadczenia dostępu do informacji niejawnych oraz
zasady udostępniania informacji niejawnych w praktyce.

W2, U3, U4, K2, K7, K8

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

uzyskanie powyżej 50 % punktów z testu jednokrotnego wyboru.

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie powyżej 50 % punktów z testu jednokrotnego wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Ochrona dziedzictwa narodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRS.240.6217648f35a56.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności przygotowywania wybranych uchwał
rady gminy, decyzji administracyjnych, promes (nie stanowiących decyzji administracyjnych) i wpisów
ewidencyjnych w zakresie wykonywania funkcji ochronnej przez administrację publiczną w obrębie dziedzictwa
narodowego.

C2

Celem jest poszerzenie wiedzy, argumentacja, debata i charakter monograﬁczny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W06

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych oraz rejestru
zabytków z praktyczną umiejętnością pisania decyzji o wpisie do rejestru
zabytków.

W1, W2, U1, U3, K1

2.

Charakterystyka decyzji o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego z
praktyczną umiejętnością pisania decyzji o wpisie do rejestru zabytków.

W2, W3, U3, U4, K1

3.

Analiza zaleceń konserwatorskich w systemie form działania administracji
publicznej i praktyczna umiejętność ich przygotowania.

W2, W3, W4, U1, U2, K1

4.

Procedura w sprawie ujęcia zabytku w gminnej ewidencji zabytków - symulacja
Proceduralna i analiza charakteru prawnego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

Charakterystyka procedury uznania za pomnik historii - przygotowanie wniosku.

W3, W4, U2, U3, U4, K1

6.

Procedura w sprawie utworzenia parku kulturowego - przygotowanie uchwały rady
gminy o utworzeniu parku kulturowego. Tworzenie jednostki zarządzającej
parkiem kulturowym.

W3, W4, U2, U3, K1

7.

Procedury i przygotowanie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego w sprawach dotyczących konserwacji elewacji zabytków
nieruchomych stanowiących własność prywatną.

W3, W4, U2, U3, U4, K1

8.

Przygotowywanie pozwolenia konserwatorskiego.

W3, W4, U2, U3, U4, K1

9.

Przygotowywanie nakazu konserwatorskiego.

W3, W4, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie przygotowanych dziewięciu formalnych form
aktywności administracji publicznej, opisanych w treściach przedmiotu
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Zagospodarowanie przestrzeni i ochrona krajobrazu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRS.240.6217648f8a46c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z: planowaniem przestrzennym na poziomie kraju, województwa
i gminy; procedurami tworzenia studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obszaru chronionego krajobrazu, parku kulturowego oraz procedurami
lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydawania decyzji ustalającej warunki zabudowy, a także ze skutkami
prawnymi tych aktów.

C2

Celem kształcenia jest wykształcenie umiejętności analizy tych aktów, udziału w ich tworzeniu oraz uruchamiania
procedur ich kontroli.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_W06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U3

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_K07
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

15

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

2.

Zasady planowania przestrzennego w Polsce.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1

3.

Planowanie przestrzenne na poziomie kraju i województwa oraz w gminie.

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy i jego
charakter prawny.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

Procedura przygotowania i uchwalania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i jego charakter prawny.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

6.

Procedura uchwalania obszarów chronionego krajobrazu oraz parku kulturowego i
ich charakter prawny.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

7.

Nadzór nad aktami planowania.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1

8.

Procedura wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

9.

Procedura wydawania decyzji ustalającej warunki zabudowy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

10.

Skutki prawne uchwalonych aktów planistycznych i wydanych decyzji
administracyjnych m.in. zagadnienie renty planistycznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

11.

Zaskarżanie aktów prawa miejscowego z zakresu planowania przestrzennego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

12.

Weryﬁkacja i kontrola sądowa decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz W1, W2, W3, W4, U1, U2,
decyzji ustalającej warunki zabudowy.
U3, U4, K1

13.

Relacja aktów planowania do regulacji szczególnych zawartych w tzw.
specustawach.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny /
ustny

1. Egzamin pisemny (zapisy w systemie USOS) przeprowadzany jest w
formie testu wielokrotnego wyboru (20 pytań). Czas trwania egzaminu
wynosi 30 minut. Zapisy na egzaminy rozpoczynają się na 1 miesiąc
przed wyznaczonymi terminami. 2. Do wyniku punktowego egzaminu
pisemnego doliczane są dodatkowe punkty za zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą uprawnia do doliczenia
trzech dodatkowych punktów do wyniku egzaminu, zaliczenie na ocenę
dobrą – dwóch punktów, a zaliczenie na ocenę dostateczną – jednego
punktu. Doliczenie punktów za zaliczenie ćwiczeń odbywa się w
każdym terminie egzaminu. Punkty za zaliczenie ćwiczeń podlegają
doliczeniu do wyniku punktowego egzaminu tylko w tym roku
akademickim, w którym student uczęszczał na ćwiczenia i uzyskał ich
zaliczenie. 3. Skala ocen: 0-10 pkt – niedostateczna; 11-13 pkt –
dostateczna; 14 pkt – plus dostateczna; 15-17 pkt – dobra; 18 pkt – plus
dobra; 19-20 pkt – bardzo dobra. 5. W sytuacjach uniemożliwiających
lub znacznie utrudniających przeprowadzenie egzaminu w formie
pisemnej, egzaminy przeprowadzane są ustnie w formie zdalnej, pod
warunkiem zgodności tej formy egzaminów z przepisami
obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.

zaliczenie

Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: 1. obecność na zajęciach, 2.
aktywny udział w zajęciach, 3. wynik sprawdzianu zaliczeniowego albo
przygotowanie referatu lub pracy pisemnej (według ustaleń
prowadzącego ćwiczenia).
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Etyka służby publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.240.5cac67c88abee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład kładzie nacisk na praktyczne dylematy etyczne, przed którymi w codziennej pracy staje osoba pełniąca
rozmaite funkcje publiczne (urzędnik, radny, parlamentarzysta, lider polityczny czy lider opinii). Celem wykładu
jest zrozumienie istoty tych dylematów oraz poznanie metod radzenia sobie z nimi, które wynikają z najbardziej
aktualnej wiedzy z dziedziny etyki, w tym wyników badań empirycznych. W założeniu wykład ma przygotowywać
studentów do pracy w administracji publicznej, dając im podstawową wiedzę z zakresu etyki oraz zagadnień
praktycznych spotykanych w służbie publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie status nauk prawnych, w tym
nauk o administracji na tle innych nauk społecznych,
pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka
o administracji oraz terminologię nauk prawnych,
w tym nauk o administracji.

ADM_K2_W01

egzamin pisemny / ustny

W2

Absolwent zna i rozumie podstawy interdyscyplinarnej
wiedzy o społeczeństwie, w szczególności
humanistycznej oraz etycznej niezbędnej dla
rozumienia funkcjonowania administracji

ADM_K2_W12

egzamin pisemny / ustny

ADM_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania
i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

ADM_K2_K04

egzamin pisemny / ustny

K2

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym

ADM_K2_K08

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zjawiska moralności - badania empiryczne nad moralnością.
Nauka o moralności i główne stanowiska etyczne. Zagadnienia metaetyczne.

W1, W2

2.

Problematyka regulacji zawodów zaufania publicznego. Odpowiedzialność
zawodowa i etyka kodeksowa. Problem moralności pełnionej roli.

U1, K1

Sylabusy
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Wolność sumienia, sprzeciw sumienia i wyłączenie światopoglądowe.
3.

W1, U1
Z wybranych problemów etyki zawodowej:

4.

- etyka sędziowska i adwokacka (bezstronność, kłamstwo w sądzie)
- etyka lekarska (tajemnica lekarska)

W1, U1, K2

Z wybranych problemów etyki zawodowej:
5.

- etyka polityka (problem brudnych rąk)
- etyka urzędnicza (problem obrotowych drzwi, lobbing)
- etyka dziennikarska (problem prawdy i hieny dziennikarskiej).

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów / Warunkiem przystąpienia
do egzaminu jest aktywna obecność na zajęciach.
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Postępowanie egzekucyjne w administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASS.280.5cac67ca8b6d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z celem i funkcjami postępowania egzekucyjnego w administracji, miejscem tej procedury
w systemie przepisów regulujących przymusowe wykonanie orzeczeń oraz z przebiegiem postępowania
egzekucyjnego w administracji i środkami prawnymi możliwymi do wykorzystania w tym postępowaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Znajomość zasad kwaliﬁkowania obowiązków jako
ADM_K2_W05,
podlegających wykonaniu na drodze egzekucji i innymi
ADM_K2_W06
sposobami przewidzianymi przez prawo

egzamin pisemny

W2

Znajomość reguł decydujących o kwaliﬁkowaniu
obowiązków na drodze egzekucji sądowej
i administracyjnej

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

Znajomość pojęć, konstrukcji i instytucji procesowych
postępowania egzekucyjnego administracyjnego

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W4

Znajomość uprawnień procesowych przyznanych
podmiotom uczestniczącym w postępowaniu
egzekucyjnym (w tym przede wszystkim w zakresie
inicjowania tych postepowań oraz korzystania
ze środków prawnych zwyczajnych i nadzwyczajnych)

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętność analizowania i stosowania przepisów
określających postępowanie właściwe do wykonania
orzeczenia na drodze egzekucyjnej i innej

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U2

Umiejętność rozumienia i wyjaśniania procesu
wykonania indywidualnej normy prawnej ustalonej
w orzeczeniu

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02

egzamin pisemny

K1

Świadomość zmienności regulacji procesowej
określającej zasady wykonania orzeczeń sądowych,
administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz
konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy w tym
zakresie

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

Świadomość konsekwencji społecznych
i indywidualnych stosowania prawa w postępowaniach
zmierzających do wykonania orzeczeń

ADM_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miejsce postępowania egzekucyjnego w administracji w systemie innych
postępowań przed organami państwa

W1, W2, U1, K1

2.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zakres regulacji

W1, U1, K1

3.

Dopuszczalność postępowania egzekucyjnego w administracji i egzekucji
administracyjnej

W1, W2, U1, K2

4.

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji administracyjnej

W2, W3, U2

5.

Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

W2, W3, W4, U2

6.

Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji

W3, W4

7.

Czynności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W3, W4, U2

8.

Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji

W3, W4, U2, K2

9.

Środki prawne i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W3, W4, U2, K2

10.

Zabezpieczenie obowiązków administracyjnych i administracyjne postępowanie
zabezpieczające

W1, W2, W3, U2, K2

11.

Koszty administracyjnego postępowania egzekucyjnego

W3, U2

12.

Międzynarodowa pomoc prawna

W1, W2, W3, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie odpowiedzi na pytania testowe jednokrotnego
wyboru (20) i problemowe (3) na tle kazusu. Czas trwania egzaminu 1
godzina. 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. 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.
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Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASS.280.62176493326c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i ﬁnansowaniu terroryzmu (AML).

C2

Uzyskanie umiejętności w stosowaniu procedur AML i kontrolowaniu instytucji obowiązanych.

C3

Poszerzenie wiedzy na temat terroryzmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie regulacje prawne dotyczące
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu
terroryzmu w Polsce.

ADM_K2_W06

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie przepisy regulujące działalność
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości
w zakresie środków wykrywczych i dowodowych dot.
zwalczania prania pieniędzy oraz ramy prawne
dotyczące wewnętrznych procedur instytucji
obowiązanych.

ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ określić zasady działania oraz
wymagania dla organów administracji publicznych
oraz prywatnych podmiotów gospodarczych
w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy.

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U04

zaliczenie

U2

Student potraﬁ opracować wewnętrzne procedury
instytucji obowiązanych: procedury postępowania, KYC ADM_K2_U03,
ADM_K2_U08
(Know Your Customer), procedury anonimowego
zgłaszania.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do zaproponowania skutecznych
sposobów zwalczania procederu prania pieniędzy
przez organy ścigania, organy administracji publicznej
oraz podmioty prywatne, przygotowania referatu oraz
zaprezentowania go publicznie w trakcie
konwersatorium.

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie referatu

10

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Fenomenologia prania pieniędzy w Polsce. Pranie pieniędzy jako czyn
zabroniony.
1.

2.

Terroryzm i jego ﬁnansowanie w świetle prawa karnego.

3.

Etapy prania pieniędzy. Skala zjawiska w Polsce i na świecie.

W1, K1

4.
System AML. Instytucje obowiązane. Zasady rozpoznawania i ocena ryzyka
przez instytucje obowiązane.
5.
Środki bezpieczeństwa ﬁnansowego. Identyﬁkacja i weryﬁkacja klienta,
beneﬁcjenta rzeczywistego. Ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych.
W1, W2, U1, U2, K1

2.
6.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Raportowanie. Kontrole. Kary
administracyjne. Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków ustawowych.
7.
Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanych: procedury postępowania,
KYC (Know Your Customer), procedury anonimowego zgłaszania.
8.
Kryminalistyka w wykrywaniu procederu prania pieniędzy. Czynności
operacyjno-rozpoznawcze. Kontrola operacyjna.
3.

9.
Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania procederu prania
pieniędzy.

W2, U1, K1

10. Pranie pieniędzy z perspektywy rynku sztuki.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Referat pisemny dotyczący wybranego zagadnienia, poparty studium
przypadku, z prezentacją ustną w trakcie zajęć. Przygotowanie jednej z
procedur AML.
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Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASS.280.6217649389b89.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności przygotowywania wybranych
wniosków oraz pism procesowych składanych w sprawach podatkowych (w tym: pism i wniosków składanych
w trakcie postępowania podatkowego i sądowo- administracyjnego).

C2

Celem jest poszerzenie umiejętności sporządzania pism w sprawach podatkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W01
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W3

na i rozumie normy prawne regulujące instytucje,
sposób ich powoływania oraz ich kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Student potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
zakresu czynności podejmowanych w administracji

ADM_K2_U12

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowywanie wniosków i pism w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

2.

Przygotowywanie wniosków i innych pism w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie wybranego pisma

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Zaliczenie przedmiotu Zobowiązania podatkowe,
i
2. Zaliczenie przedmiotu prawo administracyjne osobowe i rzeczowe LUB Sądowa kontrola administracji publicznej.

Sylabusy
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Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPS.280.6217649264bc0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z problematyką środków odwoławczych w zamówieniach publicznych

C2

Zapoznanie słuchaczy z podstawami postępowania cywilnego

C3

Uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności przygotowywania projektów prostych środków
odwoławczych oraz udziały w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie udzielania
środków ochrony prawnej w systemie zamówień
publicznych

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie zamówień publicznych i postępowania
cywilnego

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody interpretowania
tekstów prawnych z zakresu zamówień publicznych

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
przydatnych do stosowania środków ochrony prawnej
w zamówieniach publicznych

ADM_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu zamówień publicznych

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować samodzielnie projekt
odwołania do KIO z wykorzystaniem teorii oraz
praktyki w zakresie nauk o prawie i administracji

ADM_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje pr. zamówień publicznych
w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student potraﬁ przygotować wystąpienie ustne
z wykorzystaniem teorii oraz praktyki w zakresie
zamówień publicznych

ADM_K2_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

analiza aktów normatywnych

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

25

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i rodzaje środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

Ustrój i sposób funkcjonowanie Krajowej Izby Odwoławczej i sądu zamówień
publicznych

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Przedmiot postępowania. Zasady procesowe. Uczestnicy postępowania

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K1

4.

Odwołanie do Krajowej Izby odwoławczej - treść, warunki formalne. Wstępne
badanie odwołania

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

5.

Terminy. Doręczenia.

W2, W3, W4, U1

6.

Posiedzenie przed KIO. Rozprawa przed KIO. Cofnięcie odwołania. Postępowanie
dowodowe przed KIO

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

7.

Zasady orzekania przez KIO. Merytoryczne i formalne sposoby zakończenia
postępowania. Skutki prawne orzeczeń KIO

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K1, K2

8.

Zaskarżanie orzeczeń KIO - skarga do sądu zamówień publicznych. Terminy.
Doręczenia.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K1, K2

9.

Postępowanie przed sądem. Zasady orzekania przez Sąd. Merytoryczne i formalne
sposoby zakończenia postępowania

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

10.

Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, inscenizacja, metoda
sytuacyjna
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność i aktywność

wykład

egzamin pisemny

test jednokrotnego wyboru i przygotowanie projektu odwołania

Sylabusy
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPS.280.62176492bd0a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawa cywilnego w zakresie umów.

C2

Zapoznanie słuchaczy z podstawami postępowania cywilnego w zakresie dochodzenia roszczeń

C3

Zapoznanie słuchaczy ze szczególnymi regulacjami umów w sprawie zamówienia publicznego

C4

Uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności przygotowywania projektów prostych umów w sprawie
zamówienia publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie podstaw
prawa i cywilnego oraz zamówień publicznych

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie zamówień publicznych oraz prawa
i postępowania cywilnego

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody interpretowania
tekstów prawnych z zakresu prawa i postępowania
cywilnego oraz zamówień publicznych

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W4

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
przydatnych do przygotowywania i wykonywania
umów w sprawie zamówień publicznych

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i postępowania
cywilnego oraz zamówień publicznych

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować samodzielnie projekt
prostej umowy sprzedaży

ADM_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ umiejętnie przekazywać zdobytą
wiedzę i proponować rozstrzygnięcia problemów
z zakresu zamówień publicznych

ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
zakresu czynności w administracji

ADM_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Sylabusy

240 / 276

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podmioty prawa cywilnego i zasady ich reprezentacji. Przedmiot stosunków
cywilnoprawnych. Czynności prawne – treść, forma, wadliwość, zasady wykładni
oświadczeń woli. Pojęcie zobowiązania i jego rodzaje. Wielość dłużników lub
wierzycieli, w tym solidarność

W1, W2, W3, W4, U1, U4,
K1

2.

Rodzaje umów. Swoboda umów i jej ograniczenia. Zmiana i rozwiązanie umowy.
Klauzula rebus sic stantibus,
Wzorce umowne i postanowienia nienegocjowane indywidualnie, abuzywność.

W1, W2, W3, W4, U1, U4,
K1

3.

Wykonanie zobowiązania. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K1

4.

Umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług

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

5.

Forma i czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Opcja w
zamówieniach publicznych. Klauzule abuzywne w zamówieniach publicznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1

6.

Odpowiedzialność zamawiającego publicznego wobec podwykonawców.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1

7.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego. Waloryzacja świadczenia z
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odstąpienie od umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

8.

Nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego i procedura stwierdzania
nieważności

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zaliczka w zamówieniach publicznych. Raport z realizacji umowy.

W1, W2, W3, W4, U1, U4,
K1

10.

Spory na tle realizacji umowy i sposoby ich rozwiązywania. Mediacja i arbitraż w
zamówieniach publicznych. Ugoda w sektorze publicznym.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

11.

Sądowe rozstrzyganie sporów cywilnych. Przebieg postępowania cywilnego.
Pozew. Dowody - ciężar dowodu i postępowanie dowodowe. Wyroki i ich
zaskarżania. Zabezpieczanie roszczeń

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pytania otwarte i kazusy do rozwiązania
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Administrowanie rozwojem i kryzysem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRS.280.62176494afaa7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest prezentacja administrowania rozwojem i kryzysem i związanym z nimi ryzykiem jako nowych
innowacyjnych funkcji administracji publicznej. Jest nim także prezentacja ustrojowo-organizacyjnych,
materialnych i proceduralnych zagadnień tytułowej problematyki na wybranych aktach prawnych UE i prawa
wewnętrznego m. in. dot. zarządzania kryzysowego, kontroli zarządczej, prawa szkolnictwa wyższego, prawa
wodnego, farmaceutycznego, żywnościowego, chemicznego. Podjęta jest kwestia instrumentów tego
administrowania, skuteczności i efektywności właściwych organów w tym przedmiocie i ich współdziałanie
a także statusu człowieka, obywatela i innych podmiotów prawa wobec administracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ prognozować przebieg wybranych
procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania
administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania
i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

ADM_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym

ADM_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Aparatura pojęciowa: zarządzanie, administrowanie, funkcje administracji
publicznej, rozwój, ryzyko, kryzys. Specyﬁka stosunków społecznych i zadań
publicznych związanych z tymi funkcjami i zasady ich rozpisania (właściwość
szczególna i ogólna) administracji publicznej. Pojęcie administracji rozwoju,
ryzyka i kryzysu.

W1, W3, W4, U1, U3, K2,
K3

2.

Wartości realizowane przez administracje właściwą dla rozwoju, ryzyka i kryzysu
oraz zasady prawa publicznego, w tym praworządności, zrównoważonego
rozwoju, proporcjonalności i ostrożności, na podstawie których działają.

W4, U3, K2, K3

3.

Wartości realizowane przez administracje właściwą dla rozwoju, ryzyka i kryzysu
oraz zasady prawa publicznego, w tym praworządności, zrównoważonego
rozwoju, proporcjonalności i ostrożności, na podstawie których działają.

W1, W2, W4, U2, U3, K2,
K3

4.

Ustrój, zadania, kompetencje/instrumenty, prawne i faktyczne determinanty
skuteczności i praworządności administracji rozwoju, ryzyka i kryzysu w obszarze
bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju nauki, kontroli zarządczej,
żywności, produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, substancji
chemicznych, prawa wodnego.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Na podstawie udziału w warsztatach przygotowanie "idealnego wzoru”
jednej wybranej decyzji lub jednego postanowienia z wybranej regulacji
dot. aspektów administrowania rozwojem, kryzysem lub ryzykiem - lub
krytyczna analiza jednego wybranego dokumentu np. planu, strategii dot.
administrowania rozwojem, kryzysem lub ryzykiem lub jednego orzeczenia
sądowego z tego zakresu.

egzamin pisemny

Egzamin - przygotowanie krótkiego eseju na temat dowolnie wybranej
regulacji dotyczącej materialnoprawnych aspektów administrowania
ryzykiem, rozwojem lub kryzysem uwzględniającego aktualność tej
regulacji i jej normatywną i rzeczywistą skuteczność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak takich warunków.

Sylabusy
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Gospodarka odpadami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRS.280.6217649514b02.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat prawnych uregulowań dotyczących gospodarki odpadami,
poznanie podstawowych pojęć prawnych i instytucji funkcjonujących w prawnej regulacji przedmiotowej tematyki,
w tym także na tle teoretycznych założeń nauki prawa administracyjnego. Celem jest również zdobycie podstaw
teoretycznych w zakresie prawnej regulacji gospodarki odpadami na potrzeby praktycznych zastosowań, także
w oparciu o analizę decyzji administracyjnych wydawanych w konkretnych sprawa oraz orzecznictwa sądowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych

ADM_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_U07

egzamin pisemny

ADM_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do uczestniczenia
w przygotowaniu projektów społecznych w tym
prawnych z uwzględnieniem zdobytej wiedzy
w zakresie nauk o prawie i administracji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Źródła prawa dotyczącego gospodarki odpadami

W1, W2, U2

2. Pojęcie odpadów
2.1. odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne
2.

W1, W2, W3, U1, U2, U3
2.2. odpady komunalne
2.3. inne kategorie odpadów

3.

3. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami

W3, W4, U3

4. Gospodarka odpadami i gospodarowanie odpadami
4.1. Gospodarka odpadami
4.2. Gospodarowanie odpadami
4.

W3, W4, U3
4.3. Zbieranie odpadów
4.4. Transport odpadów
4.5. Przetwarzanie odpadów

5.

5. Magazynowanie odpadów

W3, W4, U3

6.

6. Składowanie odpadów

W3, W4, U3

7. Posiadacz odpadów i wytwórca odpadów
7.

7.1. Obowiązek usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego dla ich
składowania lub magazynowania

W3, W4, U3

8. Wybrane formy reglamentacji działalności polegającej na gospodarowaniu
odpadami
8.1. Zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów
8.

8.2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instancji

W3, W4, U3

8.3. Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających
produkty w opakowaniach i podmiotów gospodarujących odpadami
8.4. Pozwolenia i zezwolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązującej
ustawy
9. Wybrane sankcje administracyjnoprawne odnoszące się do gospodarowania
odpadami
9.1. Cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia

9.

9.2. Wykreślenie z rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
wprowadzających produkty w opakowaniach i podmiotów gospodarujących
odpadami

W3, W4, U3, K1

9.3. Wstrzymanie działalności
9.4. Kary administracyjne

Sylabusy
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10.

10.Egzekucja administracyjna obowiązku usunięcia odpadów

W3, W4, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wielokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony przedmiot "Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe"

Sylabusy
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Polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRS.280.621764956b629.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami teoretycznymi oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi
polityki społecznej oraz zabezpieczenia społecznego, na które składają się ubezpieczenia społeczne, zaopatrzenie
społeczne i pomoc społeczna.

C2

Zapoznanie słuchaczy z polskim systemem ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeniem emerytalnym,
rentowym, chorobowym i wypadkowym.

C3

Zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi ubezpieczeń społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową wiedzą
interdyscyplinarną i pozyskiwać dane

ADM_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

egzamin pisemny

U4

Absolwent potraﬁ umiejętnie komunikować się
ze specjalistami w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_U13

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

5

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i charakterystyka polityki społecznej oraz systemu zabezpieczenia
społecznego.

W1, U1, K1

2.

Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy polityki społecznej i
zabezpieczenia społecznego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

3.

Założenia polityki społecznej (zasada solidaryzmu, zasada sprawiedliwości
społecznej, zasada społecznej gospodarki rynkowej)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

4.

Charakterystyka ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia społecznego i polityki
społecznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

5.

Zakres przedmiotowy zabezpieczenia społecznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

6.

Charakterystyka prawa zabezpieczenia społecznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

7.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ﬁnansowanie i charakterystyka
świadczeń

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

8.

Ubezpieczenie emerytalne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

9.

Ubezpieczenie rentowe

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

10.

Ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

11.

Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

12.

Koordynacja ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny (pytania otwarte)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych.

Sylabusy
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Controlling w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.280.5cac67c8b9201.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ zdeﬁniować koncepcję controllingu w procesach zarządzania organizacją oraz zastosować
w praktyce wybrane narzędzia z powyższego obszaru

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

U1

Absolwent potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową wiedzą
interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania
procesów i zjawisk w tym zakresie

ADM_K2_U02

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ prognozować przebieg wybranych
procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania
administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ADM_K2_K07 Absolwent jest gotów do myślenia
i działania w sposób kreatywny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontrola a controlling

W1, W2

2.
3.

Sylabusy

Pojęcie controllingu
Rodzaje controllingu

W1, W2
W1, W2
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Wybrane zadania controllingu (np. budżetowanie kosztów, analiza kosztów, ocena
inwestycji, analizy "make or buy", analizy ekonomiczne, analizy "wąskich gardeł",
doradztwo, udział w planowaniu, raportowanie, zasilanie informacyjne)

4.

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca indywidualna i praca w grupach warsztatowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.280.62176493ef7bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z ochroną danych
osobowych i informacji niejawnych.

C2

Celem jest analiza międzynarodowych, unijnych oraz polskich regulacji prawnych służących zapewnieniu ochrony
interesu jednostki i dobra publicznego w zakresie prywatności i przekazywania danych osobowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie eseju

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

geneza i funkcje regulacji prawnej ochrony danych osobowych

W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

prawne podstawy ochrony danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

pojęcie danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

zakres podmiotowy zastosowania unormowań ochrony danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

zakres przedmiotowy zastosowania unormowań ochrony danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

przesłanki i zasady przetwarzania danych osobowych; udostępnianie danych
osobowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

7.

szczególne unormowania ochrony danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

8.

obowiązki administratora danych osobowych, prawa osób, których dane są
przetwarzane

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

9.

ochrona informacji niejawnych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

10.

odpowiedzialność za naruszenie regulacji ochrony danych osobowych i informacji
niejawnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności (max 2 nieobecności) i
przygotowanych glos do orzeczeń dotyczących ochrony danych
osobowych i informacji niejawnych
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Prawne aspekty zatrudnienia w sektorze publicznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPS.280.621764945213f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami z zakresu prawa pracy oraz z zakresu prawa ubezpieczeń
społecznych dotyczących zatrudnienia w sektorze publicznym.

C2

Ukazanie specyﬁki funkcjonowania podmiotów sektora publicznego. Zaprezentowanie słuchaczom zagadnień
ogólnoteoretycznych w odniesieniu do źródeł prawa pracy oraz zasad prawa pracy i zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym.

C3

Przedstawienie słuchaczom podstaw prawnych wykonywania pracy zarobkowej w sektorze publicznym
w szczególności w odniesieniu do ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw i obowiązków pracowniczych, jak
również węzłowych zagadnień z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami

ADM_K2_W04

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie formy dalszego zawodowego
rozwoju

ADM_K2_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_U07

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ umiejętnie przekazywać zdobytą
wiedzę i proponować rozstrzygnięcia problemów
z zakresu funkcjonowania administracji osobom spoza
grona

ADM_K2_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólna charakterystyka zatrudnienia w sektorze publicznym

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

2.

Źródła prawa pracy

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

3.

Zasady prawa pracy

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

4.

Charakterystyka stosunku pracy

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

5.

Rodzaje, treść i składniki umów o pracę

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

6.

Zatrudnienie na czas określony i w niepełnym wymiarze czasu pracy

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

7.

Problem wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych

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

8.

Telepraca i praca zdalna

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

9.

Podstawowe zagadnienia ubezpieczeń społecznych (zakres podmiotowy i
przedmiotowy, ﬁnansowanie, charakterystyka świadczeń)

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

10.

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

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

11.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

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

12.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

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

13.

Roszczenia pracownicze w razie rozwiązania umowy o pracę

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

14.

Zwolnienia grupowe

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

15.

Upadłość i likwidacja zakładu pracy

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

16.

Charakterystyka praw i obowiązków stron stosunku pracy

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

17.

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą

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

18.

Zakaz konkurencji

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

19.

Czas pracy

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

20.

Urlopy wypoczynkowe

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

Sylabusy
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21.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców

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

22.

Udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy

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

23.

Spory zbiorowe pracy

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (pytania otwarte)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Elementy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPS.280.62176495ca842.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć warsztatowych jest przekazanie praktycznych informacji o obszarach cyberbezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie
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W2

Absolwent zna i rozumie formy dalszego zawodowego
rozwoju

ADM_K2_W13

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w
administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza badań i sprawozdań

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawowe pojęcia i pojęcia podstawy prawne bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

2.

Cyberbezpieczeństwo z perspektywy administracji publicznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3.

Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Praktyczne laboratoria komputerowe,

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5.

Analiza rzeczywistych scenariuszy cyberataków,

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

6.

Interaktywne aplikacje multimedialne wspierające rozwój świadomości
cyberzagrożeń i promujące właściwe zachowania w cyberprzestrzeni

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Średnia ocen kolokwium zaliczeniowego oraz aktywności na zajęciach.
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Ustrój i funkcjonowanie administracji ochrony danych osobowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPS.280.621764962ea59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie aktów prawnych regulujących ustrój i organizację administracji ochrony danych osobowych w Polsce
i w Unii Europejskiej.

C2

Poznanie orzecznictwa sądowego i specyﬁki orzeczniczej organów administracji publicznej zajmującej się ochroną
danych osobowych. Ukazanie problemów związanych z ochroną danych osobowych na płaszczyźnie prawa
administracyjnego związanych też z ustrojem administracji działającej w tej sferze.

C3

Nabycie umiejętności tworzenia dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, jak m. in.: regulaminy
ochrony i tworzenia danych osobowych, decyzje administracyjne w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych osobowych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny, kazus

W2

Absolwent zna i rozumie relacje i sposób
funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych
instytucji publicznych, a także zależności między
różnymi systemami

ADM_K2_W03

egzamin pisemny, kazus

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny, kazus

W4

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych

ADM_K2_W09

egzamin pisemny, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny, kazus

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny, kazus

U3

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny, kazus

K2

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny, kazus

K3

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym

ADM_K2_K08

egzamin pisemny, kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

analiza orzecznictwa

10

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

20

analiza aktów normatywnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

analiza badań i sprawozdań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające: akty prawne regulującej ochronę danych
osobowych, sposób ochrony danych osobowych w Polsce (z uwzględnieniem
kontekstu Unii Europejskiej) i model ustrojowy organów administracji publicznej
właściwych w sprawach ochrony danych osobowych

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

2.

Zagadnienia wprowadzające: akty prawne regulującej ochronę danych
osobowych, sposób ochrony danych osobowych w Polsce (z uwzględnieniem
kontekstu Unii Europejskiej) i model ustrojowy organów administracji publicznej
właściwych w sprawach ochrony danych osobowych

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

3.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: pozycja ustrojowa, kompetencje i
funkcje.

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

4.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: pozycja ustrojowa, kompetencje i
funkcje.

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

5.

Współpraca europejska w sferze administracyjnej ochrony danych osobowych:
zagadnienia ustrojowe i problemy związane z transgranicznością ochrony danych
osobowych;

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

6.

Współpraca europejska w sferze administracyjnej ochrony danych osobowych:
zagadnienia ustrojowe i problemy związane z transgranicznością ochrony danych
osobowych;

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

7.

Poszanowanie ochrony danych osobowych przez organy administracji publicznej:
obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych i obowiązek
certyﬁkacji. Udział organizacji społecznych w sferze ochrony danych osobowych.

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

8.

Poszanowanie ochrony danych osobowych przez organy administracji publicznej:
obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych i obowiązek
certyﬁkacji. Udział organizacji społecznych w sferze ochrony danych osobowych.

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

9.

Kontrola ochrony danych osobowych i obowiązki zobowiązane do ich ochrony
(regulamin ochrony danych osobowych)

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

10.

Najczęstsze problemy związane z ochroną danych osobowych w Polsce i w Unii
Europejskiej

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

11.

Procedura w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i
możliwość zastosowania środków tymczasowych. Analizy przypadków;

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

Sylabusy
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12.

Procedura w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i
możliwość zastosowania środków tymczasowych. Analizy przypadków;

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

13.

Procedura w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i
możliwość zastosowania środków tymczasowych. Analizy przypadków;

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

14.

Procedura w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i
możliwość zastosowania środków tymczasowych. Analizy przypadków;

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

15.

Decyzja PUODO w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych- omówienie
przypadków.

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

16.

Decyzja PUODO w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych- omówienie
przypadków.

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

17.

Możliwość nałożenia sankcji przez PUODO i sankcje karne.

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

18.

Możliwość nałożenia sankcji przez PUODO i sankcje karne.

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

19.

Tryby odwoławcze od decyzji PUODO i dochodzenie roszczeń w postępowaniu
cywilnym.

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

20.

Tryby odwoławcze od decyzji PUODO i dochodzenie roszczeń w postępowaniu
cywilnym.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

kazus

Sporządzenie projektu decyzji PUODO w związku z oceną przypadku.

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie testowej z pytaniem otwartym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Fundusze europejskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.280.621764917ab56.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z polityką spójności Unii Europejskiej oraz funkcjonowaniem
administracyjnego systemu jej wdrażania w UE. Po zakończeniu kursu student powinien rozumieć prawne
i instytucjonalne podstawy realizacji unijnej polityki spójności oraz relację między prawem UE a prawem
krajowym w tej dziedzinie.

C2

Celem kursu jest również kształtowanie i trenowanie umiejętności analizy i interpretacji aktów prawa dotyczących
funduszy europejskich oraz praktycznych umiejętności związanych z pozyskiwaniem unijnego doﬁnansowania
i realizacją projektów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie pojęcia z zakresu unijnej polityki
spójności oraz dotyczące jej wdrażania na poziomie
ADM_K2_W01
krajowym

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie relacje i sposób funkcjonowania
instytucji krajowych oraz Komisji Europejskiej
w zakresie realizacji unijnej polityki spójności oraz ma
wiedzę dotyczącą zależności między aktami prawa
unijnego a aktami prawa krajowego w tej dziedzinie

ADM_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji unijnej i polskiej instytucji prawa
materialnego oraz procesowego w dziedzinie unijnej
polityki spójności

ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa dotyczącego unijnej
polityki spójności oraz administracji zajmującej się jej
realizacją

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
funduszy europejskich do zgodnego z prawem
analizowania i rozstrzygania problemów zawodowych

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów projektów UE z uwzględnieniem zdobytej
wiedzy o unijnej polityce spójności

ADM_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych zawiązanych z projektami
realizowanymi z unijnych funduszy oraz zrozumie
odpowiedzialność za ich skutki w środowisku
społecznym

ADM_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

45

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do ćwiczeń

50

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Finanse Unii Europejskiej (unijna polityka spójności jako podstawowa polityka
wydatkowa UE)

W1, W3, U1, K1

2.

Fundusze unijnej polityki spójności

W1, W3, U1, K1

3.

Kwaliﬁkowalność regionów do objęcia wsparciem

W1, W2, U1, K1

4.

Zasady pomocy

W1, W2, U1, K1

5.

Strategiczne podejście do spójności

W2, W3, K1, K2

6.

Ewaluacja

W2, W3, K1, K2

7.

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola

W2, W3, K1, K2

8.

Źródła prawa regulujące system rozdziału środków z funduszy unijnej polityki
spójności w Polsce

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Treść polskich programów operacyjnych

W2, W3, U2, K1

10.

Struktura organizacyjna polskiej administracji obsługującej system rozdziału
środków z funduszy unijnej polityki spójności:

W2, W3, U2, K1

11.

Procedura rozdziału środków

W2, W3, U2, K1, K2

12.

Podstawowe zasady przygotowania projektów

W2, W3, U2, K1, K2

13.

Zasady realizacji projektów (wykorzystanie doﬁnansowania, w tym zasady
udzielania zamówień, taryﬁkator korekt ﬁnansowych, sprawozdawczość w
obowiązującym systemie teleinformatycznym)

W2, W3, U2, K1, K2

14.

System kontroli projektów

W2, W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań). Czas
trwania egzaminu 30 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem
systemu USOS. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi
terminami.

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w zajęciach, w ramach których
realizowane są określone zadania praktyczne. Pozytywne ukończenie
każdego z tych zadań wiązać się będzie z uzyskaniem dodatkowych
punktów na egzaminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem przystąpienia jest zdany egzamin z przedmiotu Prawo europejskie.

Sylabusy
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Odpowiedzialność w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMS.280.62176491d002f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z problematyką odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty wykonujące administrację
publiczną oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach.

C2

Zapoznanie słuchaczy z problematyką sankcji prawnych oraz ich rodzajami.

C3

Zapoznanie słuchaczy z zasadami odpowiedzialności w administracji publicznej na gruncie prawa cywilnego,
prawa pracy i prawa urzędniczego, prawa karnego oraz dyscypliny ﬁnansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie formy dalszego zawodowego
rozwoju

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ umiejętnie przekazywać zdobytą
wiedzę i proponować rozstrzygnięcia problemów
z zakresu funkcjonowania administracji osobom spoza
grona specjalistów

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania
i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

ADM_K2_K04,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K04,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
200

ECTS
8.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Odpowiedzialność w systemie prawnym

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

2.

Sankcje w prawie

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

3.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną przez wykonywanie
administracji publicznej w prawie cywilnym

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

4.

Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej jako zdarzenie szkodzące

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

5.

Podmioty ponoszące odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez wykonywanie
administracji publicznej

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

6.

Szkoda i krzywda w prawie cywilnym

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

7.

Dochodzenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z
wykonywaniem administracji publiczne

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

8.

Regresowanie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wykonywanie
administracji publicznej

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

9.

Odpowiedzialność w świetle prawa pracy i prawa urzędniczego

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

10.

Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo

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

11.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności karnej

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

12.

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej

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

13.

Wybrane skutki skazania za przestępstwo

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

14.

Prawnokarna ochrona funkcjonariuszy publicznych i zrównanych z nimi podmiotów

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

15.

Wybrane konstrukcje procesowe odnoszące się do uczestnictwa urzędnika w
procesie karnym

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

16.

Szczególne regulacje prawnokarne związane z COVID-19

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

17.

Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów
publicznych

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

18.

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych

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

19.

Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2
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20.

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych

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

21.

Skutki naruszenia dyscypliny ﬁnansów publicznych

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Kazusy i pytania otwarte

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na ćwiczeniach. Kolokwium zaliczeniowe w formie kazusów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy

276 / 276

Załącznik nr 162 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Prawa i Administracji

Kierunek:

administracja

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia niestacjonarne

Rok akademicki:

2022/23

1 / 229

Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

6

Efekty uczenia się

14

Plany studiów

17

Sylabusy

23

2 / 229

Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku:

administracja

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia niestacjonarne

Język studiów:

polski

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

77%

Językoznawstwo

7%

Ekonomia i ﬁnanse

7%

Nauki o bezpieczeństwie 3%
Filozoﬁa

3%

Informatyka

3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Administracja II stopnia jest kierunkiem prowadzonym na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2000 r. Studia na tym kierunku
stanowią kontynuację studiów I stopnia i mają za zadanie kształcenie specjalistów z zakresu szeroko pojętej administracji
publicznej, przygotowanych do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej, a także w instytucjach niepublicznych. Na
Uniwersytecie Jagiellońskim nie ma kierunku kształcenia o podobnie zdeﬁniowanych celach i efektach uczenia się. Program
kształcenia odpowiada strategii UJ zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych uniwersytetów w Europie,
kształcącego na najwyższym poziomie. Pozostaje też w ścisłym związku z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce.

Koncepcja kształcenia
Pod względem koncepcji kształcenia studia na kierunku administracja wpisują się w cele strategiczne i realizują misję
uczelni, wyrażoną w Strategii Rozwoju UJ do 2030 r., według której najważniejszym założeniem jest zapewnienie wysokiej
jakości kształcenia studentów zintegrowanego z nauką i otoczeniem w poszanowaniu godności człowieka i ducha tolerancji.
Zgodnie ze strategią uniwersytet ma pozyskiwać najbardziej utalentowanych kandydatów na studia i kształtować warunki do
ich najlepszego rozwoju: nowoczesne programy kształcenia, przygotowanie kadry dydaktycznej, sprawność zaplecza
administracyjnego i środowisko aktywności studentów.
Kształcenie na kierunku administracja obejmuje zdobywanie wiedzy niezbędnej dla zawodowego funkcjonowania w różnych
strukturach administracji, kształtowanie właściwych postaw etycznych, kompetencji społecznych oraz osobowych
pozwalających na zajmowanie różnych stanowisk w szeroko rozumianych strukturach administracji publicznej oraz
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instytucjach niepublicznych, a także odgrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społeczności. Absolwent poza
zdobyciem podstawowej wiedzy z zakresu nauk o administracji oraz podstawowych umiejętności i kompetencji, ma
możliwość samodzielnego uzupełniania zdobytej wiedzy poprzez wybór przedmiotów z bogatej oferty programowej. Program
nauczania jest realizowany przy udziale pracowników Wydziału Prawa i Administracji, oraz przez pracowników naukowych
innych wydziałów i szkół wyższych, co wypełnia założenie Strategii Rozwoju UJ do 2030 r. w zakresie integracji działalności
Uniwersytetu w dydaktyce i badaniach naukowych. Taka konstrukcja programu pozwala na kreatywne, twórcze
kształtowanie przez absolwentów własnej drogi przyszłego rozwoju zawodowego. Program kierunku administracja jest
zgodny z efektami uczenia się na poziomie 7 PRK.

Cele kształcenia
1. Przekazanie pogłębionej wiedzy w zakresie nauk o prawie i administracji, nauk ekonomicznych, zarządzania oraz
znajomości właściwej dla nich terminologii.
2. Przekazanie i wykorzystywanie pogłębionej interdyscyplinarnej wiedzy o społeczeństwie, w szczególności humanistycznej
oraz etycznej, niezbędnej dla rozumienia współczesnego świata.
3. Przekazanie pogłębionych umiejętności planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz w zespole, współdziałania z
innymi osobami w ramach prac zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym.
4. Pogłębienie znajomości relacji i sposobu funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych instytucji publicznych, a także
zależności między różnymi systemami prawa.
5. Przygotowanie absolwenta do dalszego kształcenia (studia III stopnia) lub do podjęcia pracy zawodowej w administracji
publicznej, na samodzielnych stanowiskach w urzędach jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organach
administracji rządowej.
6. Przygotowanie absolwenta do skutecznego funkcjonowania w instytucjach niepublicznych oraz do prowadzenia
samodzielnej działalności gospodarczej.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Współczesna administracja i jej korpus urzędniczy należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin życia
publicznego. Specyﬁka organizacji i działania administracji polega z jednej strony na stosunkowo rozbudowanej strukturze, z
drugiej zaś na działaniu w bezpośrednim kontakcie z obywatelem, którego bezpośrednio dotyczą decyzje podejmowane
przez urzędnika. W konsekwencji pracownikom administracji stawiane są szczególnie wysokie wymagania, zarówno
zawodowe jak i etyczne. Studia na kierunku Administracja w pełni przygotowują absolwentów do sprostania wyzwaniom
stojącym przed współczesnym korpusem urzędniczym.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiągane przez absolwentów administracji są
odpowiedzią na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i zostały opracowane w porozumieniu z interesariuszami
zewnętrznymi. Profesjonalnie przygotowany do pracy zawodowej absolwent tego kierunku charakteryzuje się poszerzoną
wiedzą z zakresu podstaw prawnych działania administracji, zna i rozumie rolę urzędnika w systemie władz publicznych, zna
podział zadań, kompetencji i właściwości organów uczestniczących w procesie realizacji przypisanych mu obowiązków,
potraﬁ przy wykorzystaniu z najnowszych dostępnych technologii zbierać informacje, analizować zebraną wiedzę oraz
podejmować w sposób etyczny decyzje zmierzające do zrealizowania zadania bądź rozwiązania problemu.
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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. Badania w zakresie nauk prawnych obejmują również ich związki 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 międzynarodowego, 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 niepełnosprawnych. 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:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Użyte określenia oznaczają:
a. wykład – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot;
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania
studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w
szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w
szczególności w zakresie sporządzaniu pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu w określonej formie;
f. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot
studentów;
g. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w
zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
h. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod
kierunkiem prowadzącego przedmiot;
i. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
j. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się
podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład, konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt,
seminarium, lektorat oraz warsztat;
k. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie
wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną cześć przedmiotu.
Pomocniczą formą kształcenia mogą być: warsztat, konwersatorium, ćwiczenia;
l. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne, będące środkiem nauczania na odległość;
m. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo
wykładu o długości jednej godziny, lektur, infograﬁki;
n. egzamin online – weryﬁkacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych
umożliwiających komunikację na odległość.
2. Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają 4 semestry.
3. Warunkiem zaliczenia studiów drugiego stopnia i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie przez studenta
w toku studiów co najmniej 130 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w programie studiów dla
poszczególnych lat.
4. Liczba godzin dydaktycznych na studiach niestacjonarnych wynosi co najmniej 60% godzin zajęć zaplanowanych dla
studiów stacjonarnych.
5. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki, soboty i niedziele.
6. Plan studiów obejmuje przedmioty: obowiązkowe, specjalnościowe i fakultatywne.
7. Przedmioty mogą być organizowane jako:
a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe;
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b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w roku, z wyłączeniem przedmiotów obowiązkowych i
specjalnościowych;
d. 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
obowiązkowych i specjalnościowych;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączeniem
przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych.
8. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty fakultatywne. W uzasadnionym
przypadku mogą być usuwane przedmioty fakultatywne.
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 kończy się egzaminem.
2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem lub zaliczeniem, a jako zajęcia pomocnicze
zaliczeniem.
3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formach kształcenia kończy się zaliczeniem, a studencka
poradnia prawna – zaliczeniem na ocenę.
4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także konwersatoria prowadzone jako główna forma
kształcenia, seminaria, tutoring, lektoraty, w tym również prawnicze szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna,
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 przedmiotów.
7. Zasady przenoszenia ocen i uznawania punktów ECTS określa Regulamin studiów.
Rozdział III
Zaliczenie roku
1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w
programie i planie studiów.
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 obowiązkowego albo
specjalnościowego.
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
Przedmioty obowiązkowe
1. Przedmioty obowiązkowe na kierunku Administracja – studia drugiego stopnia stanowią:
a. na roku I – 9 przedmiotów:
– nauka o państwie – przedmiot jednosemestralny
– zasady ustroju państwa – przedmiot jednosemestralny
– procesy decyzyjne w administracji – przedmiot jednosemestralny
– systemy informatyczne w administracji – przedmiot jednosemestralny
– prawo europejskie - przedmiot jednosemestralny
– prawo administracyjne osobowe i rzeczowe - przedmiot jednosemestralny
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– sądowa kontrola administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
– ewolucja zasad organizacji administracji - przedmiot jednosemestralny
– seminarium magisterskie – przedmiot jednosemestralny
b. na roku II – 5 przedmiotów:
– etyka służby publicznej – przedmiot jednosemestralny
– audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – przedmiot jednosemestralny
– fundusze europejskie – przedmiot jednosemestralny
– odpowiedzialność w administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
– seminarium – przedmiot dwusemestralny
2. Warunkiem zaliczenia przez studenta I roku jest:
a. zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie co najmniej B2+;
b. uzyskanie zaliczenia z seminarium;
c. uzyskanie zaliczenia szkolenia BHK.
3. Warunkiem zaliczenia II roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie
pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP.
4. W toku studiów student studiów niestacjonarnych zobowiązany jest do zaliczenia czterech przedmiotów fakultatywnych.
Rozdział V
Przedmioty specjalnościowe
1. Program studiów obejmuje pięć bloków specjalnościowych: zamówienia publiczne, administracja skarbowa,
administrowanie sektorem publicznym, administracja zrównoważonego rozwoju, informacja publiczna i ochrona danych
osobowych.
2. Celem przedmiotów specjalnościowych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji
społecznych.
3. Student wybiera w toku studiów jeden blok specjalnościowy, wyboru dokonuje na początku I roku studiów.
4. Studenta składa deklarację określającą, który z bloków w programie jest dla niego pierwszym, drugim, trzecim, czwartym
lub piątym wyborem.
5. Blok specjalnościowy jest uruchamiany, jeżeli wybierze go co najmniej 30 osób. Maksymalny limit przyjęć na blok wynosi:
• Zamówienia publiczne – 35 osób
• Administracja skarbowa – 45 osób
• Administrowanie sektorem publicznym – 45 osób
• Administracja zrównoważonego rozwoju – 45 osób
• Informacja publiczna i ochrona danych osobowych – 45 osób:
6. Studenci są kwaliﬁkowani do bloków specjalnościowych w ramach limitu miejsc na podstawie wyników uzyskanych w
rekrutacji.
7. Student w ramach wybranego bloku specjalnościowego ma obowiązek zrealizować przedmioty:
A. blok Zamówienia publiczne:
- na I roku - 4 przedmioty:
• organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych – przedmiot jednosemestralny
• zasady i formy udzielania zamówień publicznych – przedmiot jednosemestralny
• przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przedmiot jednosemestralny
• inwestycje budowlane w praktyce – przedmiot jednosemestralny
- na II roku – 3 przedmioty:
• postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – przedmiot jednosemestralny
• środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych – przedmiot jednosemestralny
• umowa w sprawie zamówienia publicznego – przedmiot jednosemestralny
B. blok Administracja skarbowa:
- na I roku – 4 przedmioty:
• teoria opodatkowania – przedmiot jednosemestralny
• zobowiązania podatkowe – przedmiot jednosemestralny
• ustrój i organizacja administracji skarbowej – przedmiot jednosemestralny
• prawo karne skarbowe – przedmiot jednosemestralny
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- na II roku – 5 przedmiotów:
• postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa - przedmiot jednosemestralny
• prawo podatkowe międzynarodowe i UE - przedmiot jednosemestralny
• postępowanie egzekucyjne w administracji - przedmiot jednosemestralny
• sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych - przedmiot jednosemestralny
• przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - przedmiot jednosemestralny
C. blok Administrowanie sektorem publicznym:
- na I roku – 4 przedmioty:
• organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych - przedmiot jednosemestralny
• gospodarowanie nieruchomościami publicznymi - przedmiot jednosemestralny
• prawo gospodarki komunalnej - przedmiot jednosemestralny
• publiczne prawo konkurencji - przedmiot jednosemestralny
- na II roku – 6 przedmiotów:
• sektory infrastrukturalne - przedmiot jednosemestralny
• postępowanie cywilne w działalności sektora publicznego - przedmiot jednosemestralny
• inwestycje budowlane - przedmiot jednosemestralny
• prawne aspekty zatrudnienia w sektorze publicznym - przedmiot jednosemestralny
• controlling w zarządzaniu- przedmiot jednosemestralny
• ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - przedmiot jednosemestralny
D. blok Administracja zrównoważonego rozwoju
- na I roku – 4 przedmioty:
• podmioty, zasady i instrumenty polityki administracyjnej – przedmiot jednosemestralny
• prawo ochrony przyrody i zwierząt – przedmiot jednosemestralny
• prawo wobec wyzwań klimatycznych – przedmiot jednosemestralny
• służby, inspekcje i straże w administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
- na II roku – 5 przedmiotów:
• zagospodarowanie przestrzeni i ochrona krajobrazu – przedmiot jednosemestralny
• ochrona dziedzictwa narodowego – przedmiot jednosemestralny
• gospodarka odpadami – przedmiot jednosemestralny
• administrowanie rozwojem i kryzysem – przedmiot jednosemestralny
• polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego - przedmiot jednosemestralny
E. blok Informacja publiczna i ochrona danych osobowych:
- na I roku – 4 przedmioty:
• prawo informacyjne – przedmiot jednosemestralny
• dostęp do informacji publicznej – przedmiot jednosemestralny
• wykorzystanie informacji sektora publicznego – przedmiot jednosemestralny
• ochrona dóbr osobistych - przedmiot jednosemestralny
- na II roku – 4 przedmioty:
• przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji niejawnych – przedmiot jednosemestralny
• informacja chroniona (tajemnice prawnie chronione) – przedmiot jednosemestralny
• ustrój i funkcjonowanie administracji ochrony danych osobowych – przedmiot jednosemestralny
• elementy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej - przedmiot jednosemestralny
Rozdział VI
Przedmioty fakultatywne
1. Przedmiotami fakultatywnymi są przedmioty, które stanowią dodatkową formę zajęć, mające przede wszystkim uzupełniać
wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie podstawowych treści kształcenia, w tym szkoły prawa obcego, studencka
poradnia prawna oraz lektoraty prawnicze.
2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia.
3. Rada Wydziału do dnia 30 czerwca danego roku zatwierdza listę przedmiotów fakultatywnych, które będą oferowane w
kolejnym roku akademickim.
4. Wykaz przedmiotów fakultatywnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w
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harmonogramie zajęć na dany rok.
5. Dla studentów, którzy na studiach I stopnia nie zaliczyli kursów ze Wstępu do prawoznawstwa, Prawa administracyjnego,
Postępowania administracyjnego istnieje możliwość zaliczenia do końca listopada kursu Encyklopedia prawa. Kurs ten będzie
przygotowany w formie nagrań do odsłuchania, a warunkiem uzyskania zaliczenia będzie podejście do testu sprawdzającego,
przeprowadzanego na platformie e-learningowej.
6. Student, za zgodą Dziekana, może w toku studiów dodatkowo zaliczać:
a. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ,
b. jeden przedmiot w ramach współpracy UJ z UNA EUROPA lub innymi sieciami partnerskimi,
c. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales,
d. przedmioty poza programem studiów oferowane na WPiA UJ
Rozdział VII
Ukończenie studiów
1. Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie jej
pozytywnej oceny oraz zdanie egzaminu dyplomowego w formie ustnej.
2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.
3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:
a. ½ średniej ocen z egzaminów;
b. ¼ oceny pracy dyplomowej;
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.
4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń oraz szkolenia BHK z wyjątkiem zaliczenia na ocenę w ramach
studenckiej poradni prawnej.
5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.
Rozdział VIII
Harmonogram zajęć
1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć 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.
Rozdział IX
Rejestracja na przedmioty
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 fakultatywny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić
zgodę na zaliczenie innego przedmiotu fakultatywnego o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu
powtarzanego.
3. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż:
a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne – zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
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
ogłaszanie 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.
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7. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. 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, przynajmniej jeden
termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów
przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem
sesji, a w przypadku przedmiotów całorocznych 1 miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. W przypadku studentów, którzy
powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału na wniosek koordynatora przedmiotu może wyrazić zgodę na egzamin w innym
terminie.
2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może
wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej 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
egzaminów 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.
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 przeprowadzania egzaminów
1. Egzaminy przeprowadzane się w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.
2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej:
a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie, na podstawie orzeczenia o stopniu
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, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - 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 do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów.
Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień
dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel
akademicki.
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9. 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. Zajęcia pomocnicze do przedmiotów obowiązkowych i specjalnościowych są obowiązkowe, chyba że koordynator
przedmiotu w sylabusie określi inaczej.
2. 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 I i II roku studiów są prowadzone poprzez system USOSweb.
2. Seminarium na II roku studiów powinno być kontynuacją seminarium z I roku studiów. W uzasadnionych przypadkach
Dziekan może, na wniosek studenta, za zgodą dotychczasowego i nowego promotora, zezwolić na zmianę seminarium.
3. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora.
Rozdział XIV
Postanowienia końcowe
Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

130

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

130

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

4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

65

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

4

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 716

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Na studiach drugiego stopnia na kierunku administracja nie są przewidziane praktyki zawodowe.
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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 130 punktów ECTS, przygotowanie
i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej), zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego) oraz spełnienie innych
warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

ADM_K2_W01

Absolwent zna i rozumie status nauk prawnych, w tym nauk o administracji na tle
innych nauk społecznych, pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka o
administracji oraz terminologię nauk Prawnych, w tym nauk o administracji

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W02

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury i funkcjonowanie państwa oraz jego
instytucji, a także jednostek niepublicznych

P7S_WK,
P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W03

Absolwent zna i rozumie relacje i sposób funkcjonowania krajowych oraz
międzynarodowych instytucji publicznych, a także zależności między różnymi
systemami prawa

P7S_WK,
P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W04

Absolwent zna i rozumie relacje (więzi) prawne i polityczne a także społeczne
pomiędzy instytucjami i organami

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W05

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek i
organów państwa

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W06

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia, konstruowania oraz interpretowania
tekstów Prawnych

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W07

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania informacji
o prawie i funkcjonowaniu administracji

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W08

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące instytucje, sposób ich
powoływania oraz ich kompetencje

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W09

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze administracji instytucji prawa
materialnego oraz procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz organach i
organizacjach międzynarodowych

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W10

Absolwent zna i rozumie rozwój administracji, doktryn politycznych, prawnych i
ewolucję instytucji oraz koncepcje funkcjonujące w obszarze działania administracji

P7S_WG, P7U_W

ADM_K2_W11

Absolwent zna i rozumie nauki o prawie i administracji, ekonomii oraz właściwą dla
nich terminologię

P7S_WK, P7U_W

ADM_K2_W12

Absolwent zna i rozumie podstawy interdyscyplinarnej wiedzy o społeczeństwie, w
szczególności humanistycznej oraz etycznej niezbędnej dla rozumienia
funkcjonowania administracji

P7S_WK, P7U_W

ADM_K2_W13

Absolwent zna i rozumie formy dalszego zawodowego rozwoju

P7S_WK, P7U_W

ADM_K2_W14

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania I
wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w
administracji

P7S_WK, P7U_W

Kod

Treść

PRK

ADM_K2_U01

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne zachodzące w
administracji oraz ich wzajemne relacje

P7U_U

ADM_K2_U02

Absolwent potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się wiedzą z zakresu nauk
o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą interdyscyplinarną i pozyskiwać
dane dla analizowania procesów i zjawisk w tym zakresie

P7S_UW, P7U_U

Umiejętności
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Kod

Treść

PRK

ADM_K2_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać instytucje
prawa materialnego oraz procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

P7U_U

ADM_K2_U04

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu prawa i
administracji

P7U_U

ADM_K2_U05

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

P7S_UW, P7U_U

ADM_K2_U06

Absolwent potraﬁ prognozować przebieg wybranych procesów zachodzących w
obrębie funkcjonowania administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

P7S_UW, P7U_U

ADM_K2_U07

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji do
zgodnego z prawem oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania problemów
zawodowych

P7S_UW, P7U_U

ADM_K2_U08

Absolwent potraﬁ przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu
zagadnień szczegółowych w obrębie kierunku administracja z wykorzystaniem teorii
oraz praktyki w zakresie nauk o prawie i Administracji

P7S_UW, P7U_U

ADM_K2_U09

Absolwent potraﬁ przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem teorii oraz
praktyki w zakresie nauk o prawie i administracji

P7S_UK, P7U_U

ADM_K2_U10

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania problemów wraz z uzasadnieniem z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem logicznej i
przekonywającej argumentacji

P7S_UO, P7U_U

ADM_K2_U11

Absolwent potraﬁ umiejętnie przekazywać zdobytą wiedzę i proponować
rozstrzygnięcia problemów z zakresu funkcjonowania administracji osobom spoza
grona specjalistów

P7S_UU,
P7S_UO, P7U_U

ADM_K2_U12

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
informacji właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w administracji

P7U_U

ADM_K2_U13

Absolwent potraﬁ umiejętnie komunikować się ze specjalistami w zakresie nauk
administracyjnych

P7S_UK, P7U_U

ADM_K2_U14

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym, uwzględniając terminologię
prawno-administracyjną, zgodnie wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK, P7U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

ADM_K2_K01

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy i
umiejętności a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się

P7S_KK

ADM_K2_K02

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej oraz przyjmować
różne role w grupie zawodowej

P7S_KR, P7U_K

ADM_K2_K03

Absolwent jest gotów do określania priorytetów dla realizacji zadań w pracy
zawodowej

P7S_KR, P7S_KK

ADM_K2_K04

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa
oraz etyki dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

P7S_KR, P7U_K

ADM_K2_K05

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych w
tym prawnych z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk o prawie i
administracji

P7S_KO

ADM_K2_K06

Absolwent jest gotów do projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego

P7S_KR

ADM_K2_K07

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny

P7S_KK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

ADM_K2_K08

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania zadań zawodowych oraz
zrozumie odpowiedzialność za ich skutki w środowisku społecznym

P7S_KR, P7U_K

ADM_K2_K09

Absolwent jest gotów do wykazywania aktywności postaw obywatelskich

P7S_KO, P7U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Nauka o państwie

20

5,0

egzamin

O

Procesy decyzyjne w administracji

20

5,0

egzamin

O

Prawo Unii Europejskiej

30

6,0

egzamin

O

Zasady ustroju państwa

20

5,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Język obcy

28

-

zaliczenie

O

Elementarz myśli politycznej

10

2,0

egzamin

F

Ochrona konsumenta i użytkownika w obrocie internetowym

10

2,0

zaliczenie

F

Prawo samorządowe

10

2,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w UE

10

2,0

egzamin

F

Sporządzanie pism i decyzji w ogólnym postępowaniu
administracyjnym

20

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teoria opodatkowania

10

1,0

egzamin

O

Zobowiązania podatkowe

40

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego
rozwoju
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podmioty, zasady i instrumenty polityki administracyjnej

30

4,0

egzamin

O

Prawo ochrony przyrody i zwierząt

20

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem
publicznym
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

30

4,0

egzamin

O

Organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych

20

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Plany studiów

17 / 229

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona
danych osobowych
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dostęp do informacji publicznej

20

3,0

zaliczenie

O

Prawo informacyjne

30

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych

20

3,0

egzamin

O

Zasady i formy udzielania zamówień publicznych

40

5,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ewolucja zasad organizacji administracji

20

5,0

egzamin

O

Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe

30

6,0

egzamin

O

Sądowa kontrola administracji publicznej

40

7,0

egzamin

O

Systemy informatyczne w administracji

20

3,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

10

2,0

zaliczenie

O

Język obcy

28

4,0

egzamin

O

Elementarz myśli politycznej

10

2,0

egzamin

F

Nauka o policji

10

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo karne skarbowe

50

6,0

egzamin

O

Ustrój i organizacja administracji skarbowej

10

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego
rozwoju
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo wobec wyzwań klimatycznych

20

3,0

zaliczenie

O

Służby, inspekcje i straże w administracji publicznej

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem
publicznym
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo gospodarki komunalnej

30

4,0

egzamin

O

Publiczne prawo konkurencji

20

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona
danych osobowych
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona dóbr osobistych

20

3,0

egzamin

O

Wykorzystanie informacji sektora publicznego

20

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Inwestycje budowlane w praktyce

20

3,0

zaliczenie

O

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

30

5,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Audyt wewnetrzny i kontrola zarządcza

20

4,0

zaliczenie

O

Etyka służby publicznej

20

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

20

-

zaliczenie

O

Elementarz myśli politycznej

10

2,0

egzamin

F

Ochrona konsumenta i użytkownika w obrocie internetowym

10

2,0

zaliczenie

F

Prawo samorządowe

10

2,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w UE

10

2,0

egzamin

F

Sporządzanie pism i decyzji w ogólnym postępowaniu
administracyjnym

20

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa

50

5,0

egzamin

O

Prawo podatkowe międzynarodowe i UE

20

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego
rozwoju
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ochrona dziedzictwa narodowego

20

3,0

zaliczenie

O

Zagospodarowanie przestrzeni i ochrona krajobrazu

40

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem
publicznym
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Inwestycje budowlane

20

3,0

egzamin

O

Postępowanie cywilne w działalności sektora publicznego

40

4,0

egzamin

O

Sektory infrastrukturalne

20

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona
danych osobowych
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Informacja chroniona (Tajemnice prawnie chronione)

50

5,0

egzamin

O

Przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji niejawnych

50

5,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

60

5,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fundusze europejskie

40

7,0

egzamin

O

Odpowiedzialność w administracji publicznej

40

8,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

20

20,0

zaliczenie

O

Elementarz myśli politycznej

10

2,0

egzamin

F

Nauka o policji

10

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

O

Semestr 4
Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja skarbowa

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

30

4,0

egzamin

O

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

20

2,0

zaliczenie

O

Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach
podatkowych

20

2,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja zrównoważonego
rozwoju
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Administrowanie rozwojem i kryzysem

40

4,0

egzamin

O

Gospodarka odpadami

30

4,0

egzamin

O

Polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego

20

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie sektorem
publicznym
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Controlling w zarządzaniu

20

2,0

zaliczenie

O

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

20

2,0

zaliczenie

O

Prawne aspekty zatrudnienia w sektorze publicznym

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja publiczna i ochrona
danych osobowych
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Elementy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej

20

3,0

zaliczenie

O

Ustrój i funkcjonowanie administracji ochrony danych osobowych

40

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Ścieżka: Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia publiczne
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych

40

5,0

egzamin

O

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

40

5,0

egzamin

O

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Dostęp do informacji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPN.210.62176485004e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z uzyskiwaniem dostępu
do informacji publicznej i udzielaniem odpowiedzi na zapytania w trybie informacji publicznej.

C2

Celem jest przyswojenie i rozumienie podstawowych pojęć określonych w ustawie o dostępie do informacji
publicznej.

C3

Celem jest poszerzenie wiedzy, argumentacja, debata i dyskusja

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie eseju

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Jawności życia publicznego

W3, W4, U1, U3

2.

Informacja publiczna. Pojęcie informacji publicznej i informacji przetworzonej w
ustawie o dostępie do informacji publicznej.

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

3.

Sposoby regulacji zakresu przedmiotowego ustaw normujących zasady dostępu
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
do informacji o wykonywaniu zadań administracji publicznej na świecie. Generalna
U3, K1
klauzula dostępu do informacji publicznej.

4.

Katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej i
katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania tej informacji.

W1, W3, U1, U2

5.

Tryb i formy udostępniania informacji publicznej na gruncie ustawy o dostępie do
informacji publicznej. Katalog form udostępnienia informacji publicznej.

W1, W2, W3, U1, U2

6.

Zasady dostępu do dokumentu urzędowego.Zasady dostępu do informacji
przetworzonej.

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Biuletyn Informacji Publicznej.

W1, W2, W4, U3

8.

Prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych pochodzących z
powszechnych wyborów,

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

9.

Granice prawa do informacji publicznej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

10.

Kontrola administracyjna i sądowa realizacji prawa dostępu do informacji
publicznej.

W1, W2, W4, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności (max. 2 nieobecności) i
przygotowanych glos do orzeczeń dotyczących dostępu do informacji
publicznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawo informacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPN.210.6217648554e07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie teoretycznych zagadnień dotyczących wytwarzania informacji i dysponowania informacją przez
podmioty administrujące, ze szczególnym uwzględnieniem informacji istotnej z perspektywy realizacji praw
i wolności jednostki.

C2

Poznanie teoretycznych podstaw zasady jawności władzy publicznej.

C3

Poznanie teoretycznych podstaw prawa dostępu do informacji publicznej.

C4

Poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania dostępu do informacji publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek
i organów państwa,

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W2

metody tworzenia, konstruowania oraz
interpretowania tekstów prawnych,

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

funkcjonowanie w sferze administracji instytucji prawa
materialnego oraz procesowego w Polsce, Unii
Europejskiej oraz organach i organizacjach
międzynarodowych,

ADM_K2_W09

egzamin pisemny

W4

profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji.

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa,

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U2

prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu
prawa i administracji,

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U3

wykorzystać profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji.

ADM_K2_U12

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób kreatywny,

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

K2

do wykazywania aktywności postaw obywatelskich.

ADM_K2_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

95

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcia informacji i prawa informacyjnego.

W1, W2, W3, W4, U2, U3

Sylabusy
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2.

Zasada jawności działania władz publicznych w świetle prawa międzynarodowego,
unijnego, krajowego.

3.

Zasoby informacyjne podmiotów władzy publicznej (ustawodawczej, wykonawczej,
W1, W4, U1, U2, U3, K2
sądowniczej) i dostępność do nich.

4.

Pojęcie informacji publicznej. Informacja prosta i przetworzona.

W1, W2, W4, U1

5.

Prawo do informacji publicznej jako publiczne prawo podmiotowe.

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

6.

Granice prawa do informacji publicznej

W1, W2, U2, U3, K1

7.

Konstytucyjne oraz ustawowe podstawy prawa do informacji publicznej.

W1, W2, W3, W4, U2

8.

Przedmiotowy i podmiotowy aspekt dostępu do informacji publicznej.

W1, W2, W3, W4

9.

Sposoby dostępu do informacji publicznej.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

10.

Ochrona prawa do informacji publicznej.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

11.

Nadużycie prawa do informacji publicznej.

W1, U1, U2, K1, K2

12.

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej.

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

13.

Dostęp do informacji publicznej a dostęp do informacji w wybranych regulacjach
szczególnych (dostęp do akt postępowań prowadzonych przez organy władzy
publicznej, informacja prawna, przestrzenna, geodezyjna, o środowisku, o
zamówieniach publicznych, naukowa).

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K2

14.

Informatyzacja działań organów władzy publicznej a dostęp do informacji.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (zapisy w systemie USOS) przeprowadzany jest w
formie testu wielokrotnego wyboru (w tym pytanie kazusowe). Czas
trwania egzaminu wynosi 45 minut. W sytuacjach uniemożliwiających lub
znacznie utrudniających przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej,
egzaminy przeprowadzane są ustnie w formie zdalnej, pod warunkiem
zgodności tej formy egzaminów z przepisami obowiązującymi w
Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Teoria opodatkowania
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASN.210.621764823f2bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse
Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z prawną i ekonomiczną istotą podatków oraz problematyką
konstrukcji odpowiedniego systemu podatkowego.

C2

Kolejnym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z funkcjami, jakie spełnia system podatkowy
we współczesnych państwach.

C3

Celem kształcenia jest również ukazanie studentom związków pomiędzy opodatkowaniem a prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W04

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa P7U_W,
P7S_WG

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie nauki o prawie i administracji,
ekonomii oraz właściwą dla nich terminologię P7U_W,
ADM_K2_W11
P7S_WK

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową wiedzą
interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania
procesów i zjawisk w tym zakresie P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U02

egzamin pisemny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Prawna i ekonomiczna istota podatku (w tym: podatki w ujęciu historycznym;
prawna deﬁnicja podatku; rodzaje podatków; podatek jako danina publiczna;
ekonomiczna istota podatku).

W1, W3, W4, U1, U2

2.

2. Kwestia konstrukcji odpowiedniego systemu podatkowego (w tym: kwestia
uproszczenia systemu podatkowego).

W2, W4, U1, U2, K1

3.

3. Opodatkowanie jako instrument realizacji zadań państwa (w tym: rola podatków
W1, W4, U2
w polityce gospodarczej i społecznej państwa).

4.

4. Opodatkowanie a prowadzenie działalności gospodarczej (w tym: wpływ
podatków na działalność przedsiębiorców).

W1, W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 20
pytań. Czas trwania egzaminu: 30 minut. Punktacja: 0-10 pkt (ocena 2,0);
11-12 pkt (ocena 3,0); 13-14 pkt (ocena 3,5); 15-16 pkt (ocena 4,0); 17-18
pkt (ocena 4,5); 19-20 (ocena 5,0).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunku wstępnego.

Sylabusy
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Zobowiązania podatkowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASN.210.5cac67cf0a752.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych wiadomości dotyczących powstawania, wykonywania i wygasania
zobowiązań podatkowych oraz praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania różnych rodzajów decyzji
podatkowych, stosowania różnych form płatności podatków, działań mających na celu wygaśnięcie zobowiązania
podatkowego.

C2

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zobowiązań podatkowych i wypracowanie umiejętności
rozstrzygania spraw podatkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów Prawnych

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ zaproponować rozwiązania problemów
wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem wiedzy
z zakresu nauk o administracji z użyciem logicznej i
przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych w tym prawnych
z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk
o prawie i administracji

ADM_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

wykład

20

analiza aktów normatywnych

50

analiza orzecznictwa

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podmioty zobowiązań podatkowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Organy podatkowe i ich właściwość

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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4.

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Terminy i formy płatności podatku

W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (zabezpieczenie na majątku
podatnika, hipoteka przymusowa, zastaw skarbowy)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem potrącenia, zaliczenia nadpłaty i przeniesienia własności na rzecz
Skarbu Państwa lub gminy

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (zaniechanie poboru
podatku, umorzenie zaległości podatkowej, przedawnienie, zwolnienie z
obowiązku zapłaty podatku)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe (ze szczególnym
uwzględnieniem zasad ogólnych, odpowiedzialności wynikającej z więzów
rodzinnych, odpowiedzialności związanej z funkcjonowaniem spółek osobowych i
kapitałowych, odpowiedzialności związanej z podatkiem od towarów i usług)

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecności i aktywność

wykład

egzamin pisemny

Prawidłowa odpowiedź na więcej niż połowę pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPN.210.6217648123351.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat tworzenia jednostek sektora ﬁnansów
publicznych, zasad jawności i przejrzystości ﬁnansów publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi.
Celem dodatkowym jest poszerzenie wiedzy, nauka argumentacji oraz debaty nad stanem ﬁnansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów
prawnych.

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji.

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje.

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji.

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje.

ADM_K2_U02

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa.

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów
prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
administracji.

ADM_K2_U05

egzamin pisemny

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji.

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny.

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1-2. Charakterystyka jednostek sektora ﬁnansów publicznych i ich rodzajów.

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
K1

2.

3-4. Charakterystyka zasad gospodarki ﬁnansowej jednostek sektora ﬁnansów
publicznych.

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

3.

5-6. Jawność i przejrzystość ﬁnansów publicznych.

W1, W3, W4, U1, U2, U4

4.

7-8. Charakterystyka zasad gospodarowania środkami publicznymi.

W1, W2, U1, U4

5.

9-10. Przygotowywanie projektu budżetu państwa i budżetu jst.

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

6.

11-14. Przygotowywanie projektu WPFP i WPF.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

7.

15-16. Zasady wykonywania budżetu państwa i budżetu jst.

W1, W2, U1, U2, U3

8.

17-18. Kontrola wykonania budżetu państwa i budżetu jst.

W1, W2, U3, U4, K1

9.

19-20. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny ﬁnansów publicznych.

W1, W2, W4, U2, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy na podstawie przygotowanych dziewięciu form
organizacji i funkcjonowania sektora ﬁnansów publicznych, opisanych w
treściach przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Zasady i formy udzielania zamówień publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPN.210.6217648179780.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z przesłankami i celami regulacji zamówień publicznych oraz instytucji podobnych
do zamówień publicznych

C2

Zapoznanie słuchaczy z rozproszonymi regulacjami zamówień publicznych

C3

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi instytucjami Prawa zamówień publicznych, zasadami udzielania
zamówień publicznych

C4

Zapoznanie słuchaczy z ekonomicznymi i organizacyjnymi aspektami udzielania zamówień publicznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych w zakresie nabywania dóbr
i usług przez sektor publiczny oraz wydatkowania
środków publicznych ADM_K2_W02

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie relacje i sposób funkcjonowania
instytucji publicznych w zakresie zamówień
publicznych ADM_K2_W03

ADM_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami funkcjonującymi w systemie zamówień
publicznych ADM_K2_W04

ADM_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie udzielania
i wykonywania zamówień publicznych oraz kontroli
tych zamówień ADM_K2_W07

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Student zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje w systemie zamówień publicznych
ADM_K2_W08

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
i ekonomiczną w zakresie zamówień publicznych
ADM_K2_W11

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
podstawową terminologią z zakresu zamówień
publicznych ADM_K2_U04

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i ekonomiczne w zakresie zamówień
publicznych zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje ADM_K2_U01

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się ADM_K2_K01

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

20

analiza aktów normatywnych

10

Sylabusy

39 / 229

przygotowanie do ćwiczeń

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie zamówienia publicznego

W1, W2, W5, W6, U1, K1

2.

Zamówienia publiczne a proces zakupowy

W1, W2, W3, W4, W6, U2

3.

Ekonomiczna charakterystyka systemu zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, W6, U2

4.

Zamówienia publiczne a partnerstwo publiczno-prywatne i koncesje na usługi i
roboty budowlane

W1, W2, W4, W5, W6,
U1, U2, K1

5.

Źródła prawa krajowego i unijnego. Cele regulacji

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1

6.

Podstawowe pojęcia - zamawiający, wykonawca, dostawy, usługi roboty
budowlane, umowa w sprawie zamówienia publicznego

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, K1

7.

Budowa systemu zamówień publicznych w Polsce

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, K1

8.

Polityka zakupowa państwa

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2

9.

Zasady udzielania zamówień publicznych według Prawa zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, K1

10.

Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej

W2, W3, W4, W5, W6, U1

11.

Organizacja udzielania zamówień publicznych u zamawiającego

W1, W2, W4, W6, U1, U2

12.

Przebieg przygotowania postępowania i postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

W2, W4, W6, U1, U2

13.

Kontrola udzielania zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na ćwiczeniach. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu
wielokrotnego wyboru

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru

Sylabusy
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Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.210.62176482f410f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- poznanie podstawowych pojęć związanych z gospodarką nieruchomościami

C2

- poznanie zależności między rolą państwa a strukturą stosunków własnościowych

C3

- poznanie zależności między gospodarowaniem i zarządzaniem a formami prawnymi władania nieruchomościami

C4

- poznanie źródeł prawa dotyczących gospodarki nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem regulacji
dotyczących nieruchomości publicznych

C5

- poznanie struktur administracyjnych oddziałujących na gospodarkę nieruchomościami

C6

- poznanie form prawnych gospodarowania i dysponowania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem
regulacji dotyczących publicznych nieruchomości rolnych, leśnych, pokrytych wodami i innymi, w tym kopalinami

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ADM_K2_W01 - Student zna podstawowe pojęcia
dotyczące gospodarowania nieruchomościami, w tym
publicznymi (P7U_W, P7S_WG)

ADM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

ADM_K2_W02 - Student zna wpływ ustroju państwa
i jego roli na kształtowanie się stosunków
własnościowych w Państwie (P7U_W, P7S_WG,
P7S_WK)

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

ADM_K2_W04 - Student zna źródła prawa dotyczące
gospodarki nieruchomościami, w tym publicznymi,
oraz strukturę organów administracyjnych
wyposażonych w kompetencje z tym związane
(P7U_W, P7S_WG)

ADM_K2_W04

egzamin pisemny

W4

ADM_K2_W06 - Student zna i rozumie metody
tworzenia, konstruowania oraz interpretowania
tekstów prawnych dotyczących gospodarowania
nieruchomościami, w tym publicznymi (P7U_W,
P7S_WG)

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W5

ADM_K2_W09 Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie
w zakresie gospodarki nieruchomościami instytucji
ADM_K2_W09
prawa materialnego oraz procesowego w Polsce
(P7U_W, P7S_WG)

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ADM_K2_U01 - Student potraﬁ prawidłowo
interpretować zjawiska prawne w zakresie gospodarki
nieruchomościami, w tym publicznymi (P7U_U)

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

ADM_K2_U03 - Student potraﬁ samodzielnie zebrać,
zinterpretować i wykorzystać instytucje prawa
materialnego oraz procedury w celu podjęcia decyzji
stosowania

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

ADM_K2_U04 - Student potraﬁ posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji
odnoszących się do gospodarki nieruchomościami,
w tym publicznymi (P7U_U)

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ADM_K2_K01 - Student jest gotów do doskonalenia
oraz uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności
a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się
(P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do egzaminu

30

analiza orzecznictwa

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe pojęcia dotyczące gospodarki nieruchomościami: W1, U4, K1

W1, U3, K1

2.

2. Rejestry gruntów, budynków i lokali oraz ich ewidencjonowanie W9, U3, K1

W5, U2, K1

3.

3. Rozwój stosunków własnościowych w Polsce po II wojnie światowej W2, W4, U1,
K1

W2, W3, U1, K1

4.

4. Wpływ przeobrażeń ustrojowych w Polsce po 1989 r. na stosunki własnościowe
W2, W4, U1, K1

W2, W3, U1, K1

5.

5. Źródła prawa dotyczące gospodarki nieruchomościami; administracja dotycząca
W4, U2, K1
gospodarki gruntami W6, U3, K1

6.

6. Ochrona środowiska, ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona gruntów rolnych i
leśnych W9, U3, U4, K1

W5, U2, U3, K1

7.

7. Planowanie przestrzenne i rewitalizacja gruntów W1, W2, W6, W9, U1, U3, U4,
K1

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

8.

8. Lokalizowanie inwestycji W1, W2, W6, W9, U1, U3, U4, K1

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

9.

9. Inne publicznoprawne formy oddziaływania na gospodarkę gruntami W9, U3,
U4, K1

W5, U2, U3, K1

10.

10. Formy władania nieruchomościami publicznymi W9, U3, U4,K1

W5, U2, U3, K1

11.

11. Prawa pierwokupu i prawa nabycia na rzecz Skarbu Państwa i jednostek
samorządu terytorialnego W9, U3, U4, K1

W5, U2, U3, K1

12.

12. Gospodarka publicznymi nieruchomościami rolnymi W9, U3, U4, K1

W5, U2, U3, K1

13.

13. Gospodarka publicznymi nieruchomościami leśnymi W9, U3, U4, K1

W5, U2, U3, K1

14.

14. Gospodarka innymi nieruchomościami publicznymi W9, U3, U4, K1

W5, U2, U3, K1

15.

15. Gospodarka wodami i kopalinami W9, U3, U4, K1

W5, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin testowy obejmuje 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania
egzaminu 35 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania
oceny dostatecznej wynosi 16 punktów. Wyznacza się trzy terminy
egzaminów: dwa w sesji letniej i dwa w sesji poprawkowej. Zapisy na
egzaminy są możliwe do trzeciego dnia przed terminem egzaminu przy
wykorzystaniu USOS na miesiąc przed wyznaczonymi terminami.
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Organizacja i funkcjonowanie sektora ﬁnansów publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.210.6217648123351.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat tworzenia jednostek sektora ﬁnansów
publicznych, zasad jawności i przejrzystości ﬁnansów publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi.
Celem dodatkowym jest poszerzenie wiedzy, nauka argumentacji oraz debaty nad stanem ﬁnansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych ADM_K2_W06
P7U_W, P7S_WG

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji P7U_W, P7S_WK

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U02

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa
P7U_U

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów
prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
administracji P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U05

egzamin pisemny

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji
P7U_U

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny P7S_KK

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1-2. Charakterystyka jednostek sektora ﬁnansów publicznych i ich rodzajów.

W1, W2, W3, U1, U2, U4,
K1

2.

3-4. Charakterystyka zasad gospodarki ﬁnansowej jednostek sektora ﬁnansów
publicznych.

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

3.

5-6. Jawność i przejrzystość ﬁnansów publicznych.

W1, W3, W4, U1, U2, U4

4.

7-8. Charakterystyka zasad gospodarowania środkami publicznymi.

W1, W2, U1, U4

5.

9-10. Przygotowywanie projektu budżetu państwa i budżetu jst.

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

6.

11-14. Przygotowywanie projektu WPFP i WPF.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

7.

15-16. Zasady wykonywania budżetu państwa i budżetu jst.

W1, W2, U1, U2, U3

8.

17-18. Kontrola wykonania budżetu państwa i budżetu jst.

W1, W2, U3, U4, K1

9.

19-20. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny ﬁnansów publicznych.

W1, W2, W4, U2, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy na podstawie przygotowanych dziewięciu form
organizacji i funkcjonowania sektora ﬁnansów publicznych, opisanych w
treściach przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nauka o państwie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.210.6217647d954ea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy o formach i typach państw oraz ich cechach szczególnych, o elementach
pojęcia państwa jak naród, władza, terytorium, a także o podstawowych pojęciach związanych z organami
państwa i aparatem państwowym.

C2

Scharakteryzowane zostaną pojęcia państwa prawa, państwa dobrobytu oraz państwa minimum.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie status nauk prawnych, w tym
nauk o administracji na tle innych nauk społecznych,
pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka o
administracji oraz terminologię nauk prawnych, w tym
nauk o administracji

ADM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami

ADM_K2_W04

egzamin pisemny

W4

Student zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową wiedzą
interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania
procesów i zjawisk w tym zakresie

ADM_K2_U02

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U4

Student potraﬁ prognozować przebieg wybranych
procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania
administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

egzamin pisemny

ADM_K2_K08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki społeczne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do egzaminu

35

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

przygotowanie do zajęć

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Państwo. Pojęcie i geneza. Państwo a inne formy organizacji życia społecznego

W1, W2, W3, U1, U3

2.

Cele, funkcje, formy i typy państwa

W2, W3, W4, U1, U3, U4

3.

Władza polityczna. Deﬁnicja władzy

W2, W3, W4, U1, U2, U3

4.

Organy państwa. Aparat państwowy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

Systemy organów państwowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

6.

Systemy rządów

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

7.

Terytorialna organizacja władzy państwowej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

8.

Państwo prawa. Geneza i cechy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

9.

Państwo dobrobytu. Geneza i cechy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

10.

Państwo minimum

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

11.

Państwo w porządku międzynarodowym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy jednokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Podmioty, zasady i instrumenty polityki administracyjnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRN.210.62176483deb82.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 10, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie przez studentów najważniejszych zagadnień ogólnych i teoretycznych dotyczących polityki
administracyjnej i uświadomienie słuchaczom problemów związanych z tym zakresem wiedzy, tzn. sposobami
realizacji przez administrację wyznaczonych celów.

C2

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności dotyczących programów działania
administracji publicznej, które łącznie określić można mianem polityki administracji.

C3

Celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie: podmiotów określających i realizujących konkretne polityki
w wybranych obszarach, zasad leżących u podstaw kształtowania tych działań, a także możliwych
do wykorzystania instrumentów realizowania takich posunięć.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje (więzi) prawne i polityczne a także społeczne
pomiędzy instytucjami i organami

ADM_K2_W04

egzamin pisemny / ustny

W2

rozwój administracji, doktryn politycznych, prawnych
i ewolucję instytucji oraz koncepcje funkcjonujące
w obszarze działania administracji

ADM_K2_W10

egzamin pisemny / ustny

W3

nauki o prawie i administracji, ekonomii oraz właściwą
dla nich terminologię

ADM_K2_W11

egzamin pisemny / ustny

W4

profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji

ADM_K2_W14

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne
zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2

wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się wiedzą
z zakresu nauk o prawie i administracji oraz
podstawową wiedzą interdyscyplinarną i pozyskiwać
dane dla analizowania procesów i zjawisk w tym
zakresie

ADM_K2_U02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U3

prognozować przebieg wybranych procesów
zachodzących w obrębie funkcjonowania administracji
oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

ADM_K2_K05

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestniczenia w przygotowaniu projektów
społecznych w tym prawnych z uwzględnieniem
zdobytej wiedzy w zakresie nauk o prawie
i administracji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

10

wykład

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

analiza aktów normatywnych

13

analiza dokumentów programowych

6

przygotowanie referatu

15

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólna charakterystyka i wprowadzenie do nauki o polityce administracyjnej na
tle innych dziedzin wiedzy w rozumieniu klasycznym i współczesnym. Rys
historyczny i fazy kształtowania się tzw. "zarządzania publicznego". Polityczny
charakter współczesnej administracji publicznej.

W2, W3, U1

2.

Koncepcje dotyczące realizowania polityki w administracji publicznej oraz wobec
administracji. Wprowadzenie do zagadnienia polityk publicznych.

W1, W2, W3, U1

3.

Część podmiotowa: podmioty i "aktorzy" polityki administracyjnej z
uwzględnieniem wymiaru pozaadministracyjnego i przede wszystkim
intraadministracyjnego - w aspekcie podmiotów centralnych oraz terenowych (w
tym rola samorządu terytorialnego), interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

W1, W3, U1, U2

4.

Część dotycząca pryncypiów polityki administracyjnej: zasady i wartości, modele i
możliwe koncepcje z uwzględnieniem przede wszystkim idei demokratycznego
państwa prawnego. Zasady procesu decyzyjnego, implementacji i ewaluacji
polityk administracyjnych z punktu widzenia misji administracji publicznej.

W3, W4, U1, U2, U3

5.

Część dotycząca instrumentarium: sposoby określania, wdrażania i realizowania
określonych polityk w wybranych obszarach zainteresowania administracji
publicznej (m.in. polityka przestrzenna, ekologiczna, gospodarcza), wybrane
przypadki programów, strategii, planów itd. ustanowionych w administracji
publicznej. Rola prawa w kształtowaniu polityk administracyjnych (publicznych).

W3, W4, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia.
Zaliczenie ćwiczeń obejmuje: obecność na zajęciach (dopuszczana jest
jedna, nieusprawiedliwiona nieobecność), aktywność oraz
przygotowanie referatu zaliczeniowego.
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Egzamin pisemny (zapisy w systemie USOS) przeprowadzany jest w
formie testu jednokrotnego wyboru (28 pytań, w tym jedno pytanie
kazusowe za 3 punkty). Czas trwania egzaminu wynosi 35 minut. 2.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego pod
warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń. Egzamin przedterminowy
może odbyć się w formule ustnej (ilość pytań od 3 do 5
odzwierciedlających poruszane na zajęciach zagadnienia). 3. Zaliczenie
ćwiczeń nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu (z wyjątkiem
egzaminu przedterminowego). Zaliczenie ćwiczeń podwyższa wynik
egzaminu o pół stopnia (jedynie w przypadku uzyskania oceny
pozytywnej). 4. Skala ocen: 0-15 - ndst; 16-18 - dst; 19-21 - plus dst;
22-24 - db; 25-27 - plus dobry; 28-30 - bardzo dobry. 5. W sytuacjach
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie
egzaminu w normalnej formie pisemnej, egzaminy przeprowadzane są
formie zdalnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminów z
przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana obecność na ćwiczeniach (dopuszczana jedna, nieusprawiedliwiona nieobecność).

Sylabusy
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Prawo ochrony przyrody i zwierząt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRN.210.621764844acad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

uzyskanie wiedzy w zakresie – przewidzianych w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym – instrumentów,
mechanizmów i form ochrony różnorodności biologicznej na poziomie powszechnym i szczególnym;

C2

poznanie zasad zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody, użytkowania ich oraz korzystania z nich;

C3

zaznajomienie z zagadnieniami prawnej ochrony terenów zieleni i zadrzewień, prawnej ochrony krajobrazu,
a także poznanie standardów humanitarnego postępowania ze zwierzętami (z uwzględnieniem kwestii
proceduralnych);

C4

nabycie umiejętności argumentacji w dyskusji o aktualnych i wywołujących kontrowersje problemach prawa
ochrony przyrody i zwierząt.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych P7U_W, P7S_WG, P7S_WK;

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W2

absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych ADM_K2_W06
P7U_W, P7S_WG;

egzamin pisemny

W3

absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych P7U_W,
P7S_WG;

ADM_K2_W09

egzamin pisemny

U1

absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa
P7U_U;

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U2

absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji P7U_U;

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U3

absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych P7U_U, P7S_UW;

ADM_K2_U07

egzamin pisemny

ADM_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do identyﬁkowania
i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
P7U_K, P7S_KR.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

15

analiza aktów normatywnych

5

analiza orzecznictwa

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające (podstawowe pojęcia; cele i zasady prawa ochrony
przyrody; polskie, unijne i międzynarodowe źródła prawa ochrony przyrody).

W2, W3, U1, U2, K1

Organy i służby ochrony przyrody oraz ich zadania.
Prawo programowe i instrumenty organizatorskie w ochronie przyrody.
2.

W1, W2, W3, U1, U2, U3
Reżimy ochrony przyrody: ochrona idealna (konserwatorska) i ochrona użytkowa.
Poziomy ochrony przyrody: ochrona powszechna i ochrona szczególna. Pojęcie
form ochrony przyrody i ich wstępne podziały.
Formy ochrony obszarowej i indywidualnej (obiektowej) oraz ich charakterystyka.

3.

Formy i stopnie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. Procedury
zezwoleń na odstępstwa od zakazów i ograniczeń. Instytucje ochrony in situ i ex
situ.

4.

Ochrona elementów przyrody nieożywionej.

5.

Ochrona drzew, krzewów, terenów zieleni i zadrzewień ze szczególnym
uwzględnieniem reglamentacji usuwania drzew i krzewów oraz związanych z nią
procedur.

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

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

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

Zagadnienia prawnej ochrony krajobrazu.
6.

Użytkowa ochrona zasobów przyrody w gospodarce rolnej, leśnej, łowieckiej,
rybactwie śródlądowym i rybołówstwie morskim.

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

7.

Problematyka humanitarnej ochrony zwierząt z uwzględnieniem kwestii
proceduralnych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
np. układanka ekspercka, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów,
metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalna jest maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona).
Egzamin końcowy ma charakter pisemny i polega na przygotowaniu
wypowiedzi – według wyboru osoby zdającej – na jeden z trzech zadanych
tematów, dotyczących zagadnień omawianych w trakcie konwersatorium.
Ocena końcowa uwzględnia aktywny udział w dyskusjach. W sytuacjach
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie
egzaminu w formie pisemnej, egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie w
formie ustnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminu z wytycznymi
wydziałowymi i innymi przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie
Jagiellońskim.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Procesy decyzyjne w administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.210.6217647e10647.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o sposobach podejmowania decyzji i technikach organizatorskich w tym zakresie

C2

Przekazanie wiedzy o elementach systemu i procesu decyzyjnego oraz z zróżnicowanych formach podejmowania
decyzji w sprawach publicznych.

C3

Zapoznanie z typologią (rodzajami i modelami) decyzji i systemów decyzyjnych, rodzajami ograniczeń
decyzyjnych oraz rodzajami konﬂiktów decyzyjnych, metodami ich diagnozowania i sposobami ich rozwiązywania.

C4

Zapoznanie ze specyﬁką decyzji stosowania prawa i decyzji o charakterze społeczno-politycznym.

C5

Uświadomienie znaczenia roli obywateli w publicznym procesie decyzyjnym.

C6

Formułowanie praktycznie użytecznych postulatów usprawniania procesów decyzyjnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki mające
zastosowanie w procesach decyzyjnych dotyczących
spraw publicznych.

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W2

Zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania
i przetwarzania informacji w ramach publicznych
procesów decyzyjnych.

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W3

Zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w ramach publicznych procesów decyzyjnych.

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska prawne
i inne zachodzące w ramach publicznych procesów
decyzyjnych oraz wzajemne relacje między nimi.

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji prawnych w ramach
publicznego procesu decyzyjnego.

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

Potraﬁ prognozować przebieg wybranych procesów,
zachodzących w ramach procesów decyzyjnych
w sprawach publicznych, zwłaszcza w obrębie
funkcjonowania administracji oraz z wykorzystaniem
wiedzy właściwej dla nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

egzamin pisemny

U4

Potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania informacji niezbędnych dla
podejmowania rozstrzygnięć w ramach procesu
decyzyjnego dotyczącego spraw publicznych lub
wykonywania zadań publicznych.

ADM_K2_U12

egzamin pisemny

K1

Jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych w ramach publicznych
procesów decyzyjnych, w tym rozstrzygnięć prawnych
z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk
o prawie i administracji

ADM_K2_K05

egzamin pisemny

K2

Jest gotów do samodzielnej oceny projektów i założeń
projektów decyzji w sprawach publicznych.

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

K3

Jest gotów do wykazywania aktywnej postawy
obywatelskiej poprzez przygotowanie do partycypacji
w publicznych procesach decyzyjnych.

ADM_K2_K09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
20

61 / 229

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

analiza aktów normatywnych

5

analiza dokumentów programowych

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie publicznego procesu dezyjnego oraz charakterystyka działań administracji
podejmowanych jego ramach.

W1, W2, U1, U2

2.

Rodzaje decyzji i decydentów (decydent w ujęciu formalnym i materialnym).

W1, U1

3.

Pojęcia problemu decyzyjnego i system decyzyjnego oraz identyﬁkacja i
delimitacja pól decyzyjnych.

W2, W3, U1, U3, K2

4.

Cele i środki decyzyjne (alternatywy decyzyjne)

W3, U3, U4, K2

5.

Formy podejmowania decyzji (klasyczne i wywodzone z koncepcji
partycypacyjnych, konsultacyjnych, konsensualnych, współrządzenia publicznego,
deliberacyjnych i dyskursywnych).

W2, U1, U2, K2

6.

Typy i modele decyzji oraz ich klasyﬁkacja (decyzje wewnętrzne i zewnętrzne,
progamujące i zaprogramowane, kontrolne i nadzorcze, programowalne i
nieprogramowalne, racjonalne i nieracjonalne, stosowania prawa i społecznopolitczne, monokratyczne i kolektywne, informacyjne, planistyczne,
partycypacyjne, zarządcze, kierownicze i wykonawcze itd.).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

7.

Specyﬁka decyzji prawnych (decyzji tworzenia i stosowania prawa) oraz
uwarunkowania ich podejmowania, tym legalność jako wyznacznik ich
racjonalności).

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

8.

Specyﬁka decyzji o charakterze społeczno politycznym jako decyzji zakładających
stopniowalność alternatyw decyzjnych, w tym społeczna i polityczna
akceptowalność jako wyznacznik ich racjonalności.

W1, W3, U1, U3, U4, K1,
K2

9.

Metody i techniki heurystyczne (metoda delﬁcka, burzy mózgów, transfeu pojęć,
deﬁnicji, odnawialna, nowego spojrzenia, macierzowa, taksonomiczna, analogii).

W3, U1, U3, U4, K1, K2,
K3

10.

Metody i techniki partycypacyjne oraz szczególne rodzaje partycypacyjnych
procesów decyzjnych (m.in. budżet obywatelski, OSR, konsultacje społeczne i
publiczne, referenda, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza i ustawodawcza).

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

11.

Konﬂikty decyzjne i ich rozwiązywanie oraz obywatelska kontrola publicznych
procesów decyzyjnych.

W1, W2, U1, U3, K1, K2,
K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin testowy, składający się z 21 pytań wielokrotnego wyboru.
układanych także do tzw. studiów przypadku (metoda case-study). W
każdym pytaniu możliwe jest od 1 do 4 poprawnych odpowiedzi. Za każdą
w pełni poprawną odpowiedź uzyskuje się 1 pkt. Odpowiedź częściowo
poprawna jest uznawana za niepoprawną (0 pkt). Skala ocen: do 12 pkt niedostateczny, 13-15 - dostateczny, 16 plus dostateczny, 17-18 dobry,
19 plus dobry, 20-21 bardzo dobry

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Prawo Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.210.5cd559ba23df6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zasadmi funkcjonowania podstaw systemu prawnego UE, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnienień mających znaczenie dla kierunku, takich jak instytucje i ich funkcjonowanie,
podstawowe zasady dotyczące stosowania prawa UE, elementy europejskiego prawa administracyjnego oraz
współpracy administracyjnej organów państw członkowskich

C2

Pomocnicze formy kształcenia (ćwiczenia) mają na celu zapoznanie studentów z orzecznictwem TSUE oraz
przygotowanie do samodzielnej analizy orzecznictwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie podstawowe zasady
funkcjonowania UE oraz prawa UE i potraﬁ zastosować
je w praktyce.

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

ADM_K2_K02,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K09

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozwiązywać proste problemy
z zakresu stosowania prawa UE.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania wyzwań
związanych ze stosowaniem prawa unijnego przez
organy administracji publicznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

10

analiza aktów normatywnych

35

analiza orzecznictwa

40

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Historia integracji. Charakter prawny UE. Problematyka prawna wystąpienia z
UE-Brexit
2. System instytucjonalny. Agencje unijne.
3. Zasady ogólne unijnego porządku prawnego, w tym zasady strukturalne.
Podział kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi
4. Podstawy prawne członkostwa Polski w UE. Charakter prawa unijnego z
perspektywy polskiego porządku prawnego. Autonomiczny charakter unijnego
porządku prawnego a prawo krajowego. Zasada pierwszeństwa prawa UE. Relacja
między prawem unijnym a krajowym a koncepcje integracji europejskiej.
5. Źródła prawa. Problem hierarchii źródeł prawa w UE. Źródła prawa po Traktacie
z Lizbony. Bezpośrednie obowiązywanie, stosowanie i bezpośredni skutek prawa
UE
6. Obywatelstwo UE
7. System ochrony prawnej
8. Konsekwencje naruszenia prawa UE przez państwa członkowskie:
odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa unijnego.
Odpowiedzialność państwa członkowskiego za naruszenie prawa unijnego w trybie
art. 258 TFUE oraz na podstawie art. 7 TUE. Konsekwencje naruszenia prawa
unijnego przez UE – odpowiedzialność odszkodowawcza UE
9. Elementu europejskiego prawa administracyjnego
10. Współpraca administracyjna organów państw członkowskich UE

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Egzamin pisemny, stacjonarny będzie składał się z 3 części: testu,
kazusu i eseju. Osoby majace zaliczenie z ćwiczeń zwolnione będą z
testu. W razie egzaminu zdalnego będzie on pisemny dla osób bez
egzamin pisemny / ustny zaliczenia (kazus) oraz ustny (dla wszystkich). Osoby mające
zaliczenie z ćwiczeń będą zdawały tylko egzamin ustny. Do oceny z
egzaminu będą uwzględniane punktu za zadania dodatkowe
uzuyskane w toku wykładu.

ćwiczenia

zaliczenie

Kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Zasady ustroju państwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.210.6217647e7d7a2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest uświadomienie wartości prawnej zasad Konstytucji dla poszanowania praw człowieka i relacji
do organów administracji.

C2

Celem jest omówienie treści normatywnej zasad dobra wspólnego, solidarności społecznej, społecznej gospodarki
rynkowej, obowiązku wierności Rzeczypospolitej i przestrzegania prawa.

C3

Celem jest uświadomienia waloru normatywności w związku z podziałem przepisów na zasady prawa, klauzule
generalne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami

ADM_K2_W04

egzamin

W2

Student zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student rozumie pojęcia wyartykułowane
w Konstytucji i rozróżnia przepisy od zasad prawa.

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U13

egzamin

U2

Student rozumie stosowanie argumentacji dla
wydobywania wzorców postępowania z zasad prawa
ustrojowego.

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U05

egzamin

Student rozumie walor normatywny zasad ustroju dla
procesu stanowienia i stosowania prawa.

ADM_K2_U06,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13

egzamin

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w organach administracji
publicznej.

ADM_K2_K02

egzamin

K2

Absolwent zna ryzyka społeczne związane z wadliwą
interpretacją zasad ustroju w procesie stanowienia
prawa.

ADM_K2_K08

egzamin

K3

Absolwent potraﬁ szeregować sprawy, które mają
wartość priorytetu dla kontaktów administracji
z obywatelem i jego potrzebami uznanymi przez
prawo.

ADM_K2_K03

egzamin

K4

Absolwent zna ładunek etyczny wynikający
ze stosowania Konstytucji.

ADM_K2_K04

egzamin

K5

Absolwent zna system uzgadniania przez partnerów
społecznych aktów prawa stanowionego.

ADM_K2_K05

egzamin

K6

Absolwent jest ukierunkowany na pracę
w administracji publicznej i zna procedury awansu
zawodowego.

ADM_K2_K06

egzamin

K7

Absolwent potraﬁ samodzielnie załatwić podstawowe
sprawy należące do właściwości aparatu administracji.

ADM_K2_K07

egzamin

K8

Absolwent zna zasady odpowiedzialności prawnej
i służbowej za niedopełnienie albo przekroczenie
obowiązków urzędniczych.

ADM_K2_K08

egzamin

K9

Absolwent zna wytyczne dotyczące moralnej postawy
urzędnika.

ADM_K2_K09

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

20

analiza aktów normatywnych

20

analiza problemu

85

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie zasad prawa i zasad ustroju państwa demokratycznego opartego o
legalizm.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

2.

Zasada dobra wspólnego

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

3.

Zasada solidaryzmu i pomocniczości

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

4.

Zasada ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

5.

Zasada wolności człowieka

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

6.

Zakaz dyskryminacji i równe traktowanie

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

7.

Zasada łączności państwa z osobami pochodzenia polskiego za granicą

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

8.

Zasada szczególnej pomocy dla osób niepełnosprawnych

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

9.

Zasada równości

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7,
K8, K9

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, seminarium, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin ustny
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Elementarz myśli politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.2F0.6217647f18b50.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyposażenie studenta w podstawowy zestaw pojęć z zakresu myśli politycznej.

C2

Zapoznanie studenta z głównymi nurtami współczesnej myśli politycznej na tle ich historycznego rozwoju.
Ideologie analizowane są pod kątem podstawowych zagadnień dotyczących porządku politycznego i społecznego.
Przedmiot pokazuje, jak odpowiadają one na konkretne problemy i wyzwania, a także co wnoszą do debaty
o dobru wspólnym, sprawiedliwości, praworządności, wolności i relacji państwo-obywatel.

C3

Wyposażenie studenta w krytyczną perspektywę na własne poglądy uzyskaną przez zrozumienie mocnych
i słabych stron różnych ideologii politycznych.

C4

Pogłębienie umiejętności prowadzenia dyskusji i argumentacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje (więzi) prawne i polityczne a także społeczne
pomiędzy instytucjami i organami

ADM_K2_W04

egzamin ustny

W2

rozwój administracji, doktryn politycznych, prawnych
i ewolucję instytucji oraz koncepcje funkcjonujące
w obszarze działania administracji

ADM_K2_W10

egzamin ustny

W3

podstawy interdyscyplinarnej wiedzy
o społeczeństwie, w szczególności humanistycznej
oraz etycznej niezbędnej dla rozumienia
funkcjonowania administracji

ADM_K2_W12

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu
prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin ustny

U2

umiejętnie przekazywać zdobytą wiedzę i proponować
rozstrzygnięcia problemów z zakresu funkcjonowania
administracji osobom spoza grona specjalistów

ADM_K2_U11

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin ustny

K2

wykazywania aktywności postaw obywatelskich

ADM_K2_K09

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaznajomienie studentów z podstawowym aparatem pojęciowym z zakresu myśli
politycznej.

U1

Sylabusy
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2.

Omówienie głównych współczesnych ideologii politycznych, takich jak: liberalizm,
konserwatyzm, socjalizm, nacjonalizm, anarchizm, faszyzm i fundamentalizm
religijny wraz z zasygnalizowaniem ich historycznego rozwoju. Analiza w/w
ideologii pod kątem podstawowych zagadnień dotyczących porządku politycznego
i społecznego, takich jak np. władza, państwo, prawo, społeczeństwo, wolność,
równość i demokracja.

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

3.

Omówienie rozwiązań instytucjonalno-prawnych oferowanych przez poszczególne
ideologie w odpowiedzi na konkretne problemy i wyzwania polityczne i społeczne,
a także wkładu tychże ideologii do ogólniejszej debaty o dobru wspólnym,
sprawiedliwości, praworządności, prawach jednostki i relacji państwo-obywatel.
Pokazanie - w ujęciu porównawczym - mocnych i słabych stron poszczególnych
nurtów myśli politycznej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład pomocniczy w formie podcastu, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Istotną częścią oceny końcowej jest regularna obecność i aktywny udział
w zajęciach konwersatoryjnych (regularny udział w dyskusji), także na
podstawie zadanych materiałów. W przypadku znaczącej aktywności
przewidziane jest zwolnienie studenta z części pytań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych.

Sylabusy
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Ochrona konsumenta i użytkownika w obrocie internetowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.250.6217647f7c3af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

wprowadzenie do analizy powiązania współczesnych praktyk technologicznych na interpretację i stosowanie
prawa, modele biznesowe i ochronę użytkowników i konsumentów w Internecie

C2

zwiększenie świadomości oddziaływania regulacji publicznoprawnych na współczesne technologie i ich
wykorzystanie w praktykach gospodarczych oraz życie codzienne użytkowników i konsumentów

C3

wytworzenie kompetencji do oceny oddziaływania technologii, prawa i projektowania prawa (w tym komunikacji
prawnej) na tworzące się luki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

74 / 229

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o statusie nauk
prawnych na tle innych nauk społecznych

ADM_K2_W01

zaliczenie

W2

K_W03 ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy
systemem prawa a innymi systemami społecznymi

ADM_K2_W03

zaliczenie

W3

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o ewolucji systemu
prawa

ADM_K2_W07

zaliczenie

W4

K_W09 ma pogłębioną wiedzę o procesach
stanowienia i stosowania prawa własności
intelektualnej

ADM_K2_W09

zaliczenie

W5

K_W14 posiada dogłębną znajomość metod
prawniczych – analizy, argumentacji i interpretacji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

K_U08 potraﬁ ustalać, analizować, interpretować
i klasyﬁkować stany faktyczne

ADM_K2_U08

zaliczenie

U2

K_U09 potraﬁ identyﬁkować, analizować,
interpretować przepisy prawne, w szczególności
odnoszące się do ochrony i regulacji konsumenckiej

ADM_K2_U09

zaliczenie

U3

K_U12 potraﬁ formułować i zaprezentować problemy
badawcze i poprawnie metodologicznie je opracować

ADM_K2_U12

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K_K01 ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

ADM_K2_K01

zaliczenie

K2

K_K04 rozumie potrzebę podejmowania ciągłych
działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości
prawnej w społeczeństwie

ADM_K2_K04

zaliczenie

K3

K_K08 ma świadomość, iż jego decyzje i działania
wpływają na społeczną

ADM_K2_K08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

10

przygotowanie do zajęć

10

analiza i przygotowanie danych

10

przygotowanie projektu

5

analiza problemu

5

projektowanie

5

przygotowanie do egzaminu

5

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe konstrukcje i praktyki ochrony konsumenta.

W1, U1, K1, K2

2.

2. Konsument a produkt: klasyczne konstrukcje, umowy online, regulacja unijna

W1, W2, W3, U1, K1, K2

3.

3. Konsument a usługa: regulaminy, umowy, cenzura i blokowanie dostępu

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

4.

4. Konsument czy użytkownik: prawo antydyskryminacyjne, bezpieczeństwo,
prywatność i automatyzacja

W3, W4, W5, U2, U3, K2,
K3

5.

5. Konsument a treść: tworzenie i agregacja treści; przyszłość ochrony czy praw
konsumenta/użytkownika?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna,
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna, metoda projektów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu uzależnione jest od: 1) pracy indywidualnej
(opracowanie części indywidualnej projektu opisanego w czasie
pierwszych zajęć) 2) pracy zespołowej (prezentacja i dyskusja grupowa
nad własnym i cudzym projektem; ocena na zasadzie blind-peer-review)
3) aktywności w zajęciach konwersatoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Prawo samorządowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.250.5cac67ca13f0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności deﬁniowania i rozróżnienia różnorodnych form
samorządów nieterytorialnych. Ponadto celem kształcenia jest również poznanie zasad funkcjonowania
samorządów nieterytorialnych, a w szczególności samorządów gospodarczych i ustalenie zasad wykonywania
przez nie zadań publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ADM_K2_W02 Absolwent zna i rozumie ustrój,
struktury i funkcjonowanie państwa oraz jego
instytucji, a także jednostek niepublicznych P7U_W,
P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W2

ADM_K2_W06 Absolwent zna i rozumie metody
tworzenia, konstruowania oraz interpretowania
tekstów Prawnych P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

ADM_K2_W08 Absolwent zna i rozumie normy prawne
regulujące instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ADM_K2_U01 Absolwent potraﬁ prawidłowo
interpretować zjawiska prawne i inne zachodzące
w administracji oraz ich wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

ADM_K2_U03 Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać,
zinterpretować i wykorzystać instytucje prawa
materialnego oraz procedury w celu podjęcia decyzji
stosowania prawa P7U_U

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

ADM_K2_U06 Absolwent potraﬁ prognozować przebieg
wybranych procesów zachodzących w obrębie
funkcjonowania administracji oraz w zakresie nauk
administracyjnych P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U06

egzamin pisemny

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ADM_K2_K01 Absolwent jest gotów do doskonalenia
oraz uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności
a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się
P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza konstytucyjnych zasad funkcjonowania samorządów nieterytorialnych.
Decentralizacja zadań publicznych. Samorząd a organizacje społeczne. Samorząd
jako twór prawa publicznego i prawa prywatnego.

W1, W3, U2, U3

2.

Samorząd gospodarczy. Izby gospodarcze. Historia. Regulacja normatywna.
Zadania i tryb tworzenia.

W1, U1, U2, K1

3.

Inne organizacje samorządu gospodarczego w Polsce. Samorząd zawodowy
niektórych przedsiębiorców. Organizacje pracodawców. Systemy samorządu
gospodarczego na świecie.

W1, W2, W3, U2, U3, K1

4.

Samorząd rzemiosła. Historia samorządu rzemieślniczego. Cechy, izby
rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego. Zadania publiczne samorządu
rzemieślniczego.

W1, W2, U1, U3, K1

5.

Samorząd rolniczy. Społeczno-zawodowe organizacje rolników. Izby rolnicze.

W1, W3, U1, U3, K1

6.

Samorząd pracowniczy. Formy udziału pracowników w organizacjach
samorządowych.

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Samorząd zawodowy. Konstytucyjna regulacja. Zadania publiczne samorządu
zawodowego.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin
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Prawo wyznaniowe w UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.250.5cac67ca15544.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z przepisami prawnymi regulującymi zagadnienia związane
z ewolucją stosunku Unii Europejskiej do problematyki wyznaniowej.

C2

Celem jest także analiza prawnych i administracyjnych aspektów działalności wspólnot religijnych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur administracyjnych związanych
z uznawaniem związków wyznaniowych, ich rejestracją czy uznawaniem skutków cywilnych małżeństw
zawieranych w kościołach i związkach wyznaniowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

80 / 229

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent ma wiedzę o treści aktów prawnych
regulujących funkcjonowanie kościołów i związków
wyznaniowych oraz osób duchownych w krajach
ADM_K2_W03
członkowskich Unii Europejskiej. Potraﬁ również
dostrzec różnice w działalności administracji publicznej
w zakresie m.in. uznawania wspólnot religijnych czy
ich rejestrowania.

egzamin pisemny

W2

Absolwent ma wiedzę na temat wzajemnych relacji
pomiędzy organami Unii Europejskiej a wspólnotami
religijnymi i działalnością tych ostatnich w przestrzeni
Wspólnego Rynku.

ADM_K2_W04

egzamin pisemny

W3

Absolwent ma wiedzę o zakresie wolności religijnej
jednostek w wybranych państwach członkowskich Unii
Europejskiej.

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ zinterpretować ewolucję przepisów
prawnych Unii Europejskiej regulujących zagadnienia
prawa wyznaniowego.

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ 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 Unii
Europejskiej oraz w krajach członkowskich Unii
Europejskiej.

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

ADM_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do przygotowania projektów
dotyczących uregulowania stosunku Unii Europejskiej
wobec kościołów i związków wyznaniowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza aktów prawnych Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej pod kątem ich
stosunku wobec kościołów i związków wyznaniowych (począwszy od m.in.
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z
1950 r., Traktatów Rzymskich z 1957 r., aż po współcześnie obowiązujące akty jak
np. Traktat Lizboński).

W1, U1

2.

Stosunek wspólnot religijnych do integracji europejskiej.

W2, U2

3.

Relacje państwo-kościół w ustawodawstwie wybranych krajów członkowskich Unii
Europejskiej z uwzględnieniem aspektu porównawczego działalności administracji
publicznej tych państw w zakresie np. rejestrowania wspólnot religijnych czy ich
uznawania.

W3, U2

4.

Kościoły i związki wyznaniowe na tle regulacji swobód Wspólnego Rynku Unii
Europejskiej w zakresie swobody przepływu osób, swobody przepływu usług,
swobody przepływu towarów i swobody przepływu kapitału.

W2, K1

5.

Instytucjonalizacja stosunków między Unią Europejską a kościołami i związkami
wyznaniowymi:
- modele ﬁnansowania kościołów i związków wyznaniowych w krajach Unii
Europejskiej.

W3, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20
pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Sporządzanie pism i decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.250.6217647fe95ac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności przygotowywania wybranych pism,
w tym w szczególności decyzji administracyjnych.

C2

Celem jest poszerzenie wiedzy, połączone z dyskusją.

C3

Celem jest analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przebieg postępowania administracyjnego - analiza faz postępowania z
praktyczną umiejętnością pisania pism w toku postępowania administracyjnego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

2.

Charakterstyka rozstrzygnięć administracyjnych - w szczególności omówienie
elementów decyzji administracyjnych z praktyczną umiejętnością pisania decyzji
administracyjnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

3.

Charakterystyka postępowania odwoławczego z praktyczną umiejętnością pisania
decyzji w trybie odwoławczym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

4.

Charaktersytka trybów nadzwyczajnych z praktyczną umiejętnością pisania
rozstrzygnięć wydawanych w tym trybie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

Przygotowanie pism w postaci wezwań, zawiadomień oraz postanowień

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

6.

Przygotowanie decyzji administracyjnych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie przygotowanych trzech pism w ogólnym
postępowaniu administracyjnym, opisanych w treści przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawo karne skarbowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASN.220.5cac67ca10c6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie uczestników z problematyką odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

C2

Zapoznanie uczestników z instytucjami wymiaru kar, środków karnych i zabezpieczających w prawie karnym
skarbowym.

C3

Zapoznanie uczestników z konstrukcją typów przestępstw i wykroczeń podatkowych, celnych, dewizowych
i hazardowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Wiedza 1: Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych. P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Wiedza 2: Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów
prawnych. P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Wiedza 3: Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie
w sferze administracji instytucji prawa materialnego
oraz procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych. P7U_W,
P7S_WG

ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Wiedza 4: Absolwent zna i rozumie profesjonalne
narzędzia służące do pozyskiwania I wykorzystywania
informacji właściwych dla zakresu czynności
podejmowanych w administracji. P7U_W, P7S_WK

ADM_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętności 1: Absolwent potraﬁ prawidłowo
posługiwać się terminologią z zakresu prawa
i administracji. P7U_U

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Umiejętności 2: Absolwent potraﬁ zastosować techniki,
metody i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów
ADM_K2_U05
prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
administracji. P7U_U, P7S_UW

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Umiejętności 3: Absolwent potraﬁ wykorzystać
zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji
do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki
analizowania i rozstrzygania problemów zawodowych.
P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

ADM_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Kompetencje społeczne 1:Absolwent jest gotów
do projektowania i wykonywania zadań zawodowych
oraz zrozumie odpowiedzialność za ich skutki
w środowisku społecznym. P7U_K, P7S_KR

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

30

rozwiązywanie kazusów

35

analiza aktów normatywnych

30

przygotowanie do zajęć

35

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
6.0
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Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Odpowiedzialność za czyn zabroniony

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

2.

Zaniechanie ukarania sprawcy

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

3.

Przestępstwa skarbowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

4.

Wykroczenia skarbowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

5.

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6.

Przestępstwa i wykroczenia celne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

7.

Przestępstwa i wykroczenia dewizowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

8.

Przestępstwa i wykroczenia hazardowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Kazus uzupełniony o 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (10 pytań) oraz
kazusu uzupełnionego o 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Czas
trwania egzaminu 90 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem
systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do
egzaminu przedterminowego. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed
wyznaczonymi terminami

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

88 / 229

Ustrój i organizacja administracji skarbowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASN.220.6217648904c5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat ustroju administracji skarbowej
(centralnej i terenowej). Celem dodatkowym jest poszerzenie wiedzy, nauka argumentacji oraz debaty nad
ustrojem administracji skarbowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów
prawnych.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji .

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W11

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W11

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje.

ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa.

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

U3

Absolwent potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów
prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
administracji.

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

U4

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia ADM_K2_U05,
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U07,
zakresu czynności podejmowanych w administracji.
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny.

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K08,
ADM_K2_K09

egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1-2. Charakterystyka ustroju administracji skarbowej.

W1, W2, W4

2.

3-4. Podział administracji skarbowej na administrację centralną i terenową.

W1, W2, W3, W4

3.

5-6. Charakterystyka Szefa Służby Celnej.

W1, W3, U1, U2

4.

7-8. Charakterystyka Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

W1, W2, U1, U3

5.

9-10. Charakterystyka Komisji Nadzoru Finansowego.

W1, W4, U3, U4, K1

6.

11-14. Charakterystyka dyrektorów urzędów kontroli skarbowej.

W1, W4, U2, U4

7.

15-16. Charakterystyka dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów
skarbowych.

W1, W2, U1, U3

8.

17-18. Charakterystyka dyrektorów izb celnych i naczelnicy urzędów celnych.

W1, W3, U1, U3, U4

9.

19-20. Rola Ministra Finansów i administracji rządowej a ustrój administracji
skarbowej.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy na podstawie przygotowanych dziewięciu form ustroju
administracji skarbowej opisanych w treściach przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Inwestycje budowlane w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPN.220.621764883937b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności przygotowywania i prawidłowej
interpretacji rozstrzygnięć wydawanych w toku procesu inwestycyjno-budowlanego. W tym celu przedstawiony
zostanie przebieg tego procesu oraz rozstrzygnięcia podejmowane na poszczególnych jego etapach od ustalenia
lokalizacji inwestycji poczynając, a na przystąpieniu do użytkowania kończąc.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Wiedza 1: ADM_K2_W05 Absolwent zna i rozumie
prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek
i organów państwa. P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W05

zaliczenie

W2

Wiedza 2: ADM_K2_W06 Absolwent zna i rozumie
metody tworzenia, konstruowania oraz
interpretowania tekstów prawnych P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

zaliczenie

W3

Wiedza 3: ADM_K2_W07 Absolwent zna i rozumie
metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania
informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji
P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W07

zaliczenie

W4

Wiedza 4: ADM_K2_W08 Absolwent zna i rozumie
normy prawne regulujące instytucje, sposób ich
powoływania oraz ich kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

zaliczenie

W5

Wiedza 5: ADM_K2_W14 Absolwent zna i rozumie
profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji P7U_W,
P7S_WK

ADM_K2_W14

zaliczenie

U1

Umiejętności 1: ADM_K2_U01 Absolwent potraﬁ
prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne
zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje
P7U_U

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Umiejętności 2: ADM_K2_U03 Absolwent potraﬁ
samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa P7U_U

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

Umiejętności 3: ADM_K2_U05 Absolwent potraﬁ
zastosować techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla
sfery funkcjonowania administracji P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U05

zaliczenie

ADM_K2_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Kompetencje społeczne 1: ADM_K2_K01 Absolwent
jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania nabytej
wiedzy i umiejętności a także rozumie potrzebę
stałego dokształcania się P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

przygotowanie do zajęć

28

przygotowanie projektu

27

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Administracyjnoprawne podstawy procesu inwestycyjno-budowlanego: W1, W2,
W3, W4, U1, KS1

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

2. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego: W1, W2,
W3, W4, U1, KS1

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

3.

3. Umiejętność sporządzania rozstrzygnięć administracyjnych podejmowanych w
toku procesu inwestycyjno-budowlanego: W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, KS1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

4.

4. Umiejętność sporządzania pism procesowych w toku procesu inwestycyjnobudowlanego: W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, KS1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

5.

5. Znajomość i poprawna interpretacja rozstrzygnięć administracyjnych
analizowanych w trakcie zajęć: W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, KS1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie przygotowanego projektu decyzji wydawanej w
toku procesu inwestycyjno-budowlanego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPN.220.6217648892228.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z zasadami opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, oszacowania wartości
zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.

C2

Uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności przygotowywania standardowej specyﬁkacji warunków
zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie udzielania
zamówień publicznych oraz kontroli tych zamówień
ADM_K2_W07

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ADM_K2_W11

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody interpretowania
tekstów prawnych z zakresu zamówień publicznych
ADM_K2_W06

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie funkcjonowanie elementów
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ADM_K2_W09

ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla przygotowania postępowania
ADM_K2_W14

ADM_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu zamówień publicznych
ADM_K2_U04

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
w zakresie zamówień publicznych ADM_K2_U01

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje pr. zamówień publicznych
w celu podjęcia decyzji stosowania prawa
ADM_K2_U03

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia opracowania Specyﬁkacji warunków
zamówienia ADM_K2_U05

ADM_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się ADM_K2_K01

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego
ADM_K2_07

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

10

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do ćwiczeń

40

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Opis przedmiotu zamówienia

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

2.

Kryteria oceny ofert.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

3.

Szacowanie wartości zamówienia.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

4.

Warunki udziału w postępowaniu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

5.

Środki dowodowe

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

6.

Wadium

W2, W3, U1, U2

7.

Preferencje dla mikro małych i średnich przedsiębiorców

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3

8.

Innowacyjne zamówienia publiczne

W1, W2, W4, W5, U1, U2

9.

Aspekty społeczne zamówień publicznych

W1, W2, U1, U3

10.

"Zielone" zamówienia publiczne

W1, W2, W5, U1, U2

11.

Podwykonawstwo i konsorcjum

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

12.

Określenie terminu składania ofert

W2, W3, U1, U3

13.

Specyﬁkacja warunków zamówienia

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Ćwiczenia stanowią pomocniczą formę kształcenia polegającą na
przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu. Zaliczenie za
systematyczną obecność na zajęciach.

wykład

egzamin pisemny

przygotowanie projektu specyﬁkacji warunków zamówienia w oparciu o
podany stan faktyczny

Sylabusy
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Sylabusy
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Ochrona dóbr osobistych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPN.220.6217648a9267b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ochrony dóbr osobistych ze szczególnym
uwzględnieniem: 1/ odpowiedzialności Skarbu Państwa, państwowych i samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz organów władzy publicznej i funkcjonariuszy publicznych za zachowania naruszające dobra
osobiste innych osób

C2

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ochrony dóbr osobistych ze szczególnym
uwzględnieniem: 2/ cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych funkcjonariuszy publicznych, innych osób
pełniących funkcje publiczne w tym pracowników państwowych i samorządowych oraz podmiotów sektora
publicznego w postępowaniu cywilnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ADM_K2_W01 status nauk prawnych, w tym nauk
o administracji na tle innych nauk społecznych,
pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka
o administracji oraz terminologię nauk Prawnych,
w tym nauk o administracji P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek
i organów państwa w zakresie związanym z ochroną
dóbr osobistych

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W3

funkcjonowanie w sferze administracji cywilnoprawnej
ochrony dóbr osobistych

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U2

prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu
prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U3

zaproponować rozwiązania problemów wraz
z uzasadnieniem z wykorzystaniem wiedzy z zakresu
nauk o administracji z użyciem logicznej
i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy
i umiejętności, a także rozumie potrzebę stałego
dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

myślenia i działania w sposób kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i istota dóbr osobistych

W2, W3, U2, K1

2.

Podmioty dóbr osobistych

U2, K1

3.

Rodzaje dóbr osobistych

W2, U2

4.

Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych

W2, W3, U2

5.

Cywilnoprawna a prawnokarna ochrona dóbr osobistych

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

6.

Rodzaje roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych

W2, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych a inne podstawy
odpowiedzialności: zbieg podstaw, zbieg roszczeń.

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

8.

Postępowanie cywilne o naruszenie dóbr osobistych - zarys:
- organy postępowania (jurysdykcja, właściwość sądu)
- strony i interwenienci uboczni: zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność
postulacyjna oraz legitymacja procesowa;
- zastępstwo procesowe
- naczelne zasady postępowania cywilnego rozpoznawczego
- pisma procesowe: wymogi formalne i ﬁskalne pozwu;
- pojęcie powództwa i pozwu. Rodzaje powództw.
- dowody i postępowanie dowodowe w sprawach o naruszenie dóbr os.: przedmiot
dowodu, pojęcie dowodu i środka dowodowego, pozadowodowe środki ustalenia
faktów w procesie o naruszenie dóbr os., zasady postępowania dowodowego,
ciężar przytoczenia, ciężar dowodu w znaczeniu materialnym i formalnym, rodzaje
środków dowodowych, wnioski i postanowienia dowodowe
- zawieszenie i umorzenie postępowania
- rodzaje orzeczeń w procesie. Uzasadnianie oraz doręczanie orzeczeń.
- środki zaskarżenia w sprawach o naruszenie dóbr osobistych

W1, W2, W3, U2, U3, K1

9.

zabezpieczenie roszczeń w sprawach o ochronę dóbr osobistych- zagadnienia
wybrane

W2, W3, U2, U3, K1

10.

Podstawy sądowego postępowania egzekucyjnego: tytuł egzekucyjny a tytuł
wykonawczy, organy i uczestnicy post. egzekucyjnego, wszczęcie postępowania
egzekucyjnego, sposoby egzekucji, środki zaskarżenia

W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test wielokrotnego wyboru: minimum 12 z 21 poprawnych odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Brak dodatkowych wymagań wstępnych

Sylabusy
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Wykorzystanie informacji sektora publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPN.220.6217648ae6db1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznnie z regulacjami ustawowymi dotyczącymi problematyki wykorzystywania
informacji sektora publicznego (ISP), w szczególności z zasadami udostępniania i przekazywania ISP,
ograniczeniami prawa do ponownego wykorzystania ISP oraz postępowaniem w sprawie ponownego
wykorzystania ISP. Celem jest poszerzenie wiedzy oraz zdolności argumentacyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów
prawnych. Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki
jednostki wobec innych jednostek i organów
państwa.Absolwent zna i rozumie normy prawne
regulujące instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje. Absolwent zna i rozumie profesjonalne
narzędzia służące do pozyskiwania i wykorzystywania
informacji właściwych dla zakresu czynności
podejmowanych w administracji

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W14

egzamin pisemny

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U10

egzamin pisemny

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje. Absolwent potraﬁ samodzielnie
zebrać, zinterpretować i wykorzystać instytucje prawa
materialnego oraz procedury w celu podjęcia decyzji
stosowania prawa. Absolwent potraﬁ prawidłowo
posługiwać się terminologią z zakresu prawa
i administracji. Absolwent potraﬁ zaproponować
rozwiązania problemów wraz z uzasadnieniem
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk
o administracji z użyciem logicznej i przekonywającej
argumentacji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się. Absolwent
jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny. Absolwent jest gotów do projektowania
i wykonywania zadań zawodowych oraz zrozumie
odpowiedzialność za ich skutki w środowisku
społecznym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

13

rozwiązywanie kazusów

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Geneza, podstawy i cele ponownego wykorzystywania ISP.

W1, U1, K1

2.

2-3 Zakres przedmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystaniu ISP.

W1, U1, K1

3.

4-5 Zakres podmiotowy stosowania przepisów o ponownym wykorzystaniu ISP.

W1, U1, K1

4.

6-7 Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania ISP.

W1, U1, K1

5.

8-9 Zasady udostępniania i przekazywania ISP w celu ponownego
wykorzystywania.

W1, U1, K1

6.

10-11 Warunki ponownego wykorzystywania ISP.

W1, U1, K1

7.

12-13 Opłaty za ponowne wykorzystywania ISP.

W1, U1, K1

8.

14-17 Postępowanie w sprawie ponownego wykorzystnia ISP przkazywanych na
wniosek.

W1, U1, K1

9.

18-20 Przygotowanie decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego
wykorzystania ISP oraz opłacie za ponowne wykorzystnie ISP oraz decyzji
odmaiwiajacej wrażenia zgody na ponowne wykorzystanie ISP a) ze względu na
ochronę praw autorskich b) ze względu na ograniczenia związane z poufnością
informacj

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie z egzaminu więcej niż 50% możliwych do zdobycia punktów
(50% plus 1 punkt)
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Prawo wobec wyzwań klimatycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRN.220.62176489ce8b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest uzyskanie wiedzy na temat odpowiedzi systemu prawa wobec problemu zmian klimatycznych.

C2

Celem jest poznanie unormowań odnoszących się do łagodzenia zmian klimatycznych oraz ich skutków dla
człowieka (jego aktywności) i środowiska naturalnego (mitygacja i adaptacja).

C3

Celem jest analiza potencjalnych możliwości odpowiedzi systemu prawnego na wyzwania klimatyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie relacje i sposób funkcjonowania
krajowych oraz międzynarodowych instytucji
publicznych, a także zależności między różnymi
systemami prawa z zakresu prawa klimatycznego.

ADM_K2_W03

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych ADM_K2_W06
z zakresu prawa klimatycznego.

zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie prawa
klimatycznego.

ADM_K2_W07

zaliczenie

W4

Student zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych
z zakresu ochrony klimatu.

ADM_K2_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje w związku z ochroną klimatu.

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować samodzielnie
opracowanie pisemne z zakresu zagadnień
szczegółowych w obrębie kierunku administracja
z wykorzystaniem teorii oraz praktyki w zakresie nauk
o prawie i administracji, na temat ochrony klimatu.

ADM_K2_U08

zaliczenie

U3

Student potraﬁ przygotować wystąpienie ustne
z wykorzystaniem teorii oraz praktyki w zakresie nauk
o prawie i administracji, na temat ochrony klimatu.

ADM_K2_U09

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny w obrębie tematyki przedmiotu.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

20

analiza aktów normatywnych

5

przygotowanie eseju

25

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyzwania klimatyczne: geneza i charakterystyka

W1, K1

2.

Zróżnicowanie uwarunkowań w perspektywie międzynarodowej, unijnej i krajowej

W1, W2, W3, W4, K1

3.

Kierunki reakcji systemu prawnego - adaptacja i mitygacja

W2, W3, W4, K1

4.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w kontekście prawa międzynarodowego

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1

5.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
Założenia ogólne. Powiązania z innymi sferami aktywności prawodawcy unijnego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej UE. System handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - prawo unijne i implementacja w
krajowym porządku prawnym

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

7.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej UE. Efektywność
energetyczna - prawo unijne i implementacja w krajowym porządku prawnym

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

8.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej UE. Promowanie
korzystania z odnawialnych źródeł energii - prawo unijne i implementacja w
krajowym porządku prawnym

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

9.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w polityce klimatycznej UE. Wychwytywanie
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
i geologiczne składowanie dwutlenku węgla - prawo unijne i implementacja w
U3
krajowym porządku prawnym

10.

Adaptacja do zmian klimatycznych w perspektywie międzynarodowej, unijnej i
krajowej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie przedstawionej pracy pisemnej (eseju),
odnoszącej się do problematyki przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Służby, inspekcje i straże w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRN.220.6217648a344a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 10, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest prezentacja normatywnych celów, wartości i zadań publicznych jakie realizują w RP służby,
inspekcje i straże. Wykład wykaże, że specyﬁce tych zadań odpowiada miejsce tych podmiotów w systemie
administracji publicznej oraz zasady ich organizacji i funkcjonowania. Podjęta jest kwestia skuteczności
i efektywności służb, inspekcji i straży w ujęciu normatywnym i rzeczywistym a także ich współdziałanie oraz
status człowieka i obywatela wobec służb, inspekcji i straży. Omówione zostaną zasady prawa publicznego
mające znaczenie dla funkcjonowania tych podmiotów. Wskazane problemy będą rozwinięte na przykładzie
regulacji ustawowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym

ADM_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

bsolwent jest gotów do identyﬁkowania i rozstrzygania
zgodnie z zasadami prawa oraz etyki dylematów
zawodu

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Absolwent potraﬁ prognozować przebieg wybranych
procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania
administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

10

wykład

20

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie eseju

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja aparatury pojęciowej, dlaczego: służby, inspekcje, straże; pojęcie
kontroli a nadzoru. Specyﬁka zadań i wyjaśnienie powiązań pomiędzy tymi
zadaniami a miejscem ww. podmiotów w ustroju administracji publicznej.

W1, W3, W4, U1, U3, K2,
K3

2.

Wartości realizowane przez służby , inspekcje i straże oraz zasady prawa
publicznego, w tym praworządności, zrównoważonego rozwoju,
proporcjonalności i ostrożności, na podstawie których działają.

W4, U3, K2, K3

3.

Pojęcie skuteczności i efektywności służb, inspekcji i straży w ujęciu
normatywnym i rzeczywistym. Zagadnienie ich współdziałania. Człowiek wobec
służb, inspekcji i straży.

W1, W2, W4, U2, U3, K2,
K3

4.

Ustrój, zadania, kompetencje, prawne i faktyczne determinanty skuteczności i
praworządności odpowiednio Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowego
Ratownictwa Medycznego. Prezentacja norm kompetencyjnych i omówienie
poszczególnych form działania.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

zaliczenie

Na podstawie udziału w warsztatach przygotowanie "idealnego wzoru”
jednej wybranej decyzji lub jednego postanowienia z wybranej regulacji
dot. służb, inspekcji i straży (także poza zakresem wykładu lub warsztatu)
oraz jednego "idealnego” wzoru aktu generalnego.

wykład

egzamin pisemny

Egzamin - przygotowanie krótkiego eseju na temat dowolnie wybranej
służby lub inspekcji lub straży uwzględniającego aktualność regulacji i jej
normatywną i rzeczywistą skuteczność.

Sylabusy
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Prawo gospodarki komunalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.220.621764896575e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 10, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności deﬁniowania i rozróżnienia form
prowadzenia gospodarki komunalnej, obejmujących także praktyczne przygotowanie projektów umów
i porozumień z zakresu powierzania zadań objętych gospodarką komunalną. Celem jest poszerzenie wiedzy
i argumentacji w zakresie problematyki zarówno występowania jednostek samorządu terytorialnego w obrocie
prawnym, jak i gospodarki komunalnej oraz działalności gospodarczej jednostek samorządu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ADM_K2_W06 Absolwent zna i rozumie metody
tworzenia, konstruowania oraz interpretowania
tekstów prawnych P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

ADM_K2_W07 Absolwent zna i rozumie metody
i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania informacji
o prawie i funkcjonowaniu administracji P7U_W,
P7S_WG

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

ADM_K2_W08 Absolwent zna i rozumie normy prawne
regulujące instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

ADM_K2_W14 Absolwent zna i rozumie profesjonalne
narzędzia służące do pozyskiwania i wykorzystywania
informacji właściwych dla zakresu czynności
podejmowanych w administracji P7U_W, P7S_WK

ADM_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ADM_K2_U01 Absolwent potraﬁ prawidłowo
interpretować zjawiska prawne i inne zachodzące
w administracji oraz ich wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

ADM_K2_U03 Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać,
zinterpretować i wykorzystać instytucje prawa
materialnego oraz procedury w celu podjęcia decyzji
stosowania prawa P7U_U

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

ADM_K2_U05 Absolwent potraﬁ zastosować techniki,
metody i narzędzia w celu opracowania tekstów aktów
prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
administracji P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

ADM_K2_U12 Absolwent potraﬁ wykorzystać
profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
informacji właściwych dla zakresu czynności
podejmowanych w administracji P7U_U

ADM_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ADM_K2_K07 Absolwent jest gotów do myślenia
i działania w sposób kreatywny P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

10

wykład

20

przygotowanie do zajęć

15

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

Sylabusy
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analiza orzecznictwa

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie gospodarki komunalnej (użyteczność publiczna, zakres przekraczający
użyteczność publiczną).

W1, W2, U1, K1

2.

Prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny. Odpłatności
za świadczenie usług.

W2, W3, U2, U3

3.

Występowanie jednostek samorządu terytorialnego w obrocie prawnym na
gruncie prawa cywilnego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Samorządowe zasoby nieruchomości. Zasady gospodarowania, zbywania,
darowania, zamiany, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych i praw
obligacyjnych, oddawanie w trwały zarząd.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, K1

5.

Przetargi na zbycie nieruchomości. Przekazywanie nieruchomości na cele
szczególne. Naliczanie opłat.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

6.

Podmioty gospodarki komunalnej. Jednostka budżetowa, w tym sposób jej
powstania, wyposażenia w zadania i mienie, sposób ﬁnansowania.

W1, W4, U1, U3, K1

7.

Samorządowy zakład budżetowy. Samorządowe osoby prawne. Jednoosobowe
spółki samorządowe.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

8.

Powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej na rzecz odrębnych osób
prawnych.

W1, W4, U1, U3, U4, K1

9.

Powierzanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej w drodze aktów prawnych
dwustronnych.

W1, W2, U1, U2, U4, K1

10.

Wybrane zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej, w szczególności:
prowadzenie publicznego transportu zbiorowego, prowadzenie publicznych
przedszkoli, zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zapewnienie
czystości i porządku, prowadzenie cmentarzy komunalnych, wykonywanie usług z
zakresu sportu i rekreacji, sieci telekomunikacyjne.

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1

11.

Przygotowanie projektu porozumienia lub uchwały.

W4, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie będzie odbywało się na podstawie: rozwiązywania kazusów,
aktywności/wygłoszenia referatu, przygotowania projektu
porozumienia/uchwały. Dopuszczalnym jest również przeprowadzenie
testu zaliczeniowego. Student, który uzyska zaliczenie części ćwiczeniowej
na ocenę co najmniej dobrą jest zwolniony na egzaminie z materiału
omawianego na ćwiczeniach.

wykład

egzamin pisemny

zdany egzamin

Sylabusy
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Publiczne prawo konkurencji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.220.5cac67ca4c423.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie wiedzy o podstawach prawa ochrony konkukrencji, tj. prawa przeciwdziałania praktykom
ograniczającym konkurencję, prawa kontroli koncentracji przedsiębiorców, prawa pomocy publicznej,
z uwzględnieniem ochrony konkurencji przy organizowaniu i świadczeniu usług użyteczności publicznej przez
podmioty administracji publicznej.

C2

Poznanie specyﬁcznych procedur administracyjnych w postępowaniach przed Prezesem UOKiK.

C3

Nabycie umiejętności identyﬁkowania problemów związanych z ochroną konkurencji ze szczególnym
uwzględnieniem kontekstu realizacji zadań administracji publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

Absolwent zna i rozumie relacje i sposób
funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych
instytucji publicznych, a także zależności między
różnymi systemami prawa P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W03

egzamin pisemny / ustny

W3

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa P7U_W,
P7S_WG

ADM_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

W4

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów Prawnych
P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

egzamin pisemny / ustny

W5

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa
P7U_U

ADM_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

ADM_K2_K01

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do zajęć

14

analiza aktów normatywnych

14

przygotowanie do egzaminu

27

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

System prawnej ochrony konkurencji w Polsce. Rola państwa i administracji
publicznej w ochronie mechanizmu konkurencji

W1, W2, U1, U3, K1

2.

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję przedsiębiorców

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
K1

3.

Zakaz nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

4.

Kontrola koncentracji przedsiębiorców

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

5.

Postępowania w sprawach ochrony konkurencji przed Prezesem UOKiK i Sądem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

6.

Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia publicznego prawa konkurencji

W1, W3, W4, W5, U2, U3,
K1

7.

Relacje między krajowym prawem i unijnym prawem ochrony konkurencji

W2, W4, W5, U1, U2, K1

8.

Prawo pomocy publicznej

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

9.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

W1, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Nie dotyczy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Ewolucja zasad organizacji administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.220.6217648692753.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu i ćwiczeń jest ukazanie ewolucji zasad organizacji administracji w teorii i praktyce. Przedstawione
zostaną podstawowe zasady organizacji administracji w praktyce ustrojowej Polski w XX w. na tle porównawczym.
Wskazany zostanie wpływ biurokracji i służby cywilnej na profejonalizację administracji. Ukazane zostaną także
techniki pracy i systemy kancelaryjne stosowane w administracji w XX w. Przedstawione zostaną także
w niezbędnym zakresie powiązane z tym zagadnienia z zakresu nauki administracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Znajomość i poprawna interpretacja historycznych
zasad organizacji oraz działania administracji w Polsce
na tle porównawczym

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W12

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią
z zakresu historii administracji oraz w podstawowym
(propedeutycznym) zakresie nauk o administracji

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Znajomość podstawowych zasad ewolucji oraz
ochrony praw jednostki wobec administracji oraz
zasad ewolucji instytucji kontroli administracji

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Znajomość podstawowych modeli organizacji
samorządu oraz ich ewolucji

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Znajomość i poprawna interpretacja historycznych
zasad organizacji oraz działania administracji w Polsce
na tle porównawczym

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią
z zakresu historii administracji oraz w podstawowym
(propedeutycznym) zakresie nauk o administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Umiejętność przedstawienia zdobytych wiadomości
w formie ustnej (wystąpienia podczas ćwiczeń) oraz
pisemnej (referaty na ćwiczeniach)

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność przedstawienia zdobytych wiadomości
w formie ustnej (wystąpienia podczas ćwiczeń) oraz
pisemnej (referaty na ćwiczeniach)

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Znajomość i poprawna interpretacja tekstów
źródłowych, analizowanych podczas wykładu i ćwiczeń

ADM_K2_K04,
ADM_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

10

analiza problemu

35

przygotowanie do ćwiczeń

35

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczno-prawne aspekty zasad organizacji administracji

W1, W2, U1, U2

2.

Resortowość w praktyce ustrojowej w Polsce w XX w. na tle porównawczym

W3, W4, U2, K1

3.

Centralizacja i decentralizacja administracji: monizm, dualizm, tralizm
administracji

W3, W4, U2, U3, K1, K2

4.

Biurokracja jako metoda funkcjonowania administracji: teoria i praktyka w XX w.

W3, W4, U1, U2, K1, K2

5.

Typologia systemów służby cywilnej i jej wpływ na profesjonalizację administracji

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

6.

Kolegialność i jednoosobowość w administracji

W1, W2, W4, U1, U2, U3,
K1

7.

Praworządność administracji i systemy kontroli jej działalności

W1, W2, U1, U2, U3, K2

8.

Zasady organizacji administracji w polskiej praktyce ustrojowej w XX w. na tle
porównawczym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

9.

Techniki pracy w administracji

W1, W2, U1, K1

10.

Biurokracja weberowska w praktyce administracji XX w.

W3, W4, U2, U3, K2

11.

Polskie systemy kancelaryjne w XX w. na tle porównawczym

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin - tekst 30 pytań jednokrotnego wyboru

ćwiczenia

zaliczenie

zaliczenie

Sylabusy
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Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.220.62176486e6e79.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat podstawowych pojęć i instytucji prawnych z zakresu
administracyjnego prawa osobowego i rzeczowego. Celem kształcenia jest zdobycie umiejętności analizy
wybranych aktów normatywnych, z uwzględnieniem orzecznictwa i dorobku doktryny prawniczej, formułowanie
argumentacji w języku prawniczym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metody tworzenia, konstruowania oraz
interpretowania tekstów prawnych

ADM_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania
informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

normy prawne regulujące instytucje, sposób ich
powoływania oraz ich kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne
zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U4

wykorzystać profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji

ADM_K2_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

ADM_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

myślenia i działania w sposób kreatywny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

10

analiza aktów normatywnych

35

analiza orzecznictwa

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

122 / 229

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
PRAWO ADMINISTRACYJNE OSOBOWE:
1. Administracyjny status osób ﬁzycznych
- obywatelstwo polskie

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

- cudzoziemcy
- ewidencja ludności i dowody osobiste
- akty stanu cywilnego
- zmiana imion i nazwisk
2. Administracyjna reglamentacja praw i wolności
- zgromadzenia
- stowarzyszenia

2.

- organizacje pożytku publicznego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

- referendum ogólnokrajowe
- referendum lokalne
- petycje
PRAWO ADMINISTRACYJNE RZECZOWE:
- prawo geodezyjne i kartograﬁczne
- gospodarka nieruchomościami
- drogi publiczne
- ochrona środowiska

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

3.
- ochrona przyrody
- ochrona gruntów rolnych i leśnych
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- prawo budowlane
- ochrona zabytków

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda projektów, analiza
tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru. Zaliczenie ćwiczeń
umożliwia podwyższenie ogólnego wyniku egzaminu. W sytuacjach
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie
egzamin pisemny / ustny
egzaminu w formie pisemnej, egzaminy przeprowadzane są ustnie
w formie zdalnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminów z
przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na podstawie obecności oraz: aktywności studenta, w
tym przygotowanej przez studenta prezentacji, omawiającej
wybrane zagadnienie z tematyki objętej planem kursu lub testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Sądowa kontrola administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.220.62176487485b2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności sporządzania: skarg do wojewódzkiego sądu
administracyjnego, odpowiedzi na skargi w poszczególnych typach spraw przed tym sądem oraz sporządzania
pism procesowych. Przedmiot ma służyć poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie wykładni przepisów, które
są podstawą sądowej kontroli administracji publicznej, oraz w zakresie uprawnień i obowiązków procesowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

20

analiza i przygotowanie danych

25

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Modele sądowej kontroli administracji. Kontrola a nadzór w procesach
oddziaływania przez sądy na administrację publiczną

W3, W4, U1

Sylabusy
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2.

Geneza i rozwój sądownictwa administracyjnego. Rola sądów powszechnych w
kontroli administracji publicznej. Ustrój sądów

W3, W4, U1

3.

Zasady ogólne postępowań sądowych

W1, W3, U2, U3

4.

Zakres przedmiotowy kontroli administracji przez sądy administracyjne i sądy
powszechne

W1, W4, U1, U2

5.

Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania przed sądami
powszechnymi

W3, W4, U1

6.

Środki uruchomienia postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania
przed sądami powszechnymi. Przesłanki dopuszczalności skargi

W1, W2, W3, U1, U2, U3

7.

Udział administracji publicznej w postępowaniach przed sądami.

W2, W4, U1, U2

8.

Orzeczenia sądów. Środki odwoławcze od orzeczeń.

W2, W3, W4, U1, U2, U3

9.

Skutki orzeczeń sądowych. Związanie prawomocnymi orzeczeniami sądów przez
administrację.

W2, W3, W4, U1, U2, U3

10.

Wykonywanie orzeczeń sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem uchyleń
zaskarżonych aktów.

W3, W4, U1, U3

11.

Stosowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego przez administrację
publiczną

W1, W4, U1, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu (17 pytań z trzema odpowiedziami) i 1
kazus z pytaniami testowymi (3 pytania z trzema odpowiedziami).
Maksymalna ilość punktów - 20

ćwiczenia

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w zajęciach i samodzielne
przygotowanie projektów pism procesowych (np. projekt skargi,
odpowiedź na skargę)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Systemy informatyczne w administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.220.621764879f003.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć warsztatowych jest przekazanie praktycznych informacji i umiejętności o systemach
i oprogramowaniach wprowadzanych w administracji państwowej na podstawie ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz umiejętności korzystania i posługiwania się
przykładowym oprogramowaniem stosowanym w jednostkach administracji oraz praktyczne korzystanie przez
studentów z technologii przetwarzania danych i prowadzenia obliczeń w chmurze

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie formy dalszego zawodowego
rozwoju

ADM_K2_W13

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowywanie projektów

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miejsce e-usług w społeczeństwie informacyjnym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

2.

Aspekty prawne funkcjonowania e-administracji w Polsce.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3.

Strategie oraz programy rozwoju e-Government. 2

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Usługi administracji publicznej on-line dla obywatela oraz dla przedsiębiorców 2

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5.

Teoria i podstawowe pojęcia Cloud Computingu

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

6.

Zalety rozwiązań Cloud Computing

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

7.

Przypadki użycia dla chmury obliczeniowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

8.

Składowanie i zarządzanie danymi w chmurze

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

9.

Automatyzacja w środowisku chmury obliczeniowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

10.

Analiza systemów komputerowych używanych w administracji publicznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Średnia ocen kolokwium zaliczeniowego oraz aktywności na zajęciach.
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.2E0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 10

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 20

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej, kierowanie przygotowywaniem pracy dyplomowej i
doprowadzenie do jej opracowania celem przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09,
ADM_K2_W10,
ADM_K2_W11,
ADM_K2_W12,
ADM_K2_W13,
ADM_K2_W14

brak zaliczenia

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U06,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U08,
ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13,
ADM_K2_U14

zaliczenie

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K02,
ADM_K2_K03,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K05,
ADM_K2_K06,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K08,
ADM_K2_K09

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania zmienności stanowionego i
stosowanego prawa, podejmowania działań na rzecz
polepszania jakości prawa i funkcjonowania
administracji publicznej, uzupełniania wiedzy,
uwzględniania znaczenia popularyzacji wiedzy i
ochrony praw człowieka, a także roli pracownika
administracji publicznej i prawnika w społeczeństwie.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

10

analiza problemu

30

analiza aktów normatywnych

25

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

20

analiza problemu

60

analiza aktów normatywnych

50

analiza orzecznictwa

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do zajęć

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

20

przygotowanie pracy dyplomowej

90

przygotowanie do zajęć

25

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
165

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie prowadzonego seminarium analizowane są i dyskutowane zagadnienia
dotyczące tematów i treści prac dyplomowych uczestników seminarium
dyplomowego oraz konsultowane fragmenty prac dyplomowych oraz
akceptowanie całosci przygotowanej pracy dyplomowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
W trakcie prowadzonego seminarium zaprezentowano problematykę,
która ma stanowić przedmiot pracy dyplomowej, dokonano wyboru
tematu pracy dyplomowej, przedstawiono jej założenia strukturalne, w
tym plan pracy, określenie celu pracy, wskazanie metod badawczych i
wstępnych hipotez badawczych oraz przedstawiono podstawowe
prawodawstwo dotyczące tematu pracy dyplomowej a także podstawową
literaturę badawczą.

Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pomimo braku zaliczenia w tym semestrze analizowane są postępy w
przygotowywaniu pracy dyplomowej.

134 / 229

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz przygotowanie pracy
dyplomowej. Rozliczenie roczne.
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Nauka o policji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.2A0.5cac67ca1b315.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania Policji w Polsce
i na świecie, wykonywania zadań policyjnych przez inne niż Policja podmioty, jak też relacje między samorządem
lokalnym a policją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie relacje i sposób
funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych
instytucji publicznych, a także zależności między
różnymi systemami prawa, P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W03

zaliczenie pisemne

W2

Absolwent zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami, P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W04

zaliczenie pisemne

W3

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa, P7U_W,
P7S_WG

ADM_K2_W05

zaliczenie pisemne

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje, P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

zaliczenie pisemne

U1

Absolwent potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową wiedzą
interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania
procesów i zjawisk w tym zakresie, P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U02

zaliczenie pisemne

U2

Absolwent potraﬁ umiejętnie przekazywać zdobytą
wiedzę i proponować rozstrzygnięcia problemów
z zakresu funkcjonowania administracji osobom spoza
grona specjalistów, P7U_U, P7S_UO, P7S_UU

ADM_K2_U11

zaliczenie pisemne

K1

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania
i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu,
P7U_K, P7S_KR

ADM_K2_K04

zaliczenie pisemne

K2

Absolwent jest gotów do wykazywania aktywności
postaw obywatelskich P7U_K, P7S_KO

ADM_K2_K09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

25

Przygotowanie prac pisemnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wstępne. Struktura i zadania Policji. Stosowanie środków przymusu
bezpośredniego w Polsce

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

2.

Nowe technologie w pracy Policji

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

3.

ICT4COP a umiędzynarodowienie działań policji

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

4.

Społeczeństwo a policja. Rola mediów w tych relacjach. społeczne protesty
przeciwko brutalności policji

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

5.

Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pisemna praca zaliczeniowa. Z pisania pracy zaliczeniowej studenci mogą
zostać zwolnienie po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów za
zaliczenie pisemne aktywność na zajęciach oraz wykonywanie zadań dodatkowych. Obecność
na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalna maksymalnie 1
nieusprawiedliwiona nieobecność)
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Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASN.240.6217648d5ed07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych podstaw procedury stosowanej przy załatwianiu spraw
podatkowych oraz praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania podatkowego. Analizowane
zagadnienia dotyczą także czynności sprawdzających i kontrolnych, poprzedzających postępowanie podatkowe.

C2

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej postępowania podatkowego i wypracowanie umiejętności
załatwiania spraw podatkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
nauk o administracji do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_U07

zaliczenie

U3

Student potraﬁ zaproponować rozwiązania problemów
wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem wiedzy
z zakresu nauk o administracji z użyciem logicznej
i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych w tym prawnych
z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk
o prawie i administracji

ADM_K2_K05

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

30

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

40

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zakres przedmiotowy czynności sprawdzających i właściwość organów
podatkowych

W1, U1, K1

2.

Korygowanie deklaracji podatkowych dokonywane przez organy podatkowe

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Czynności sprawdzające dokonywane u innych podmiotów niż podatnik

W1, W2, W3, U1, U2

4.

Wszczęcie kontroli podatkowej (właściwość organów podatkowych, zawiadomienie
podatnika)

W2, W3, U1, U2, K1, K2

5.

Przebieg kontroli podatkowej (uprawnienia kontrolującego, obowiązki
kontrolowanego)

W2, W3, U2, U3, K1, K2

6.

Zakończenie kontroli podatkowej (protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu)

W3, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Zasady ogólne postępowania podatkowego i ich wpływ na przebieg sprawy
podatkowej

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Terminy załatwienia spraw podatkowych oraz konsekwencje ich niedotrzymania

W2, W3, U2, U3, K2

9.

Pozycja strony w postępowaniu podatkowym

W1, W2, U1, K1

10.

Pełnomocnik strony postępowania podatkowego, rodzaje pełnomocnictw

W1, U1, K1

11.

Wszczęcie postępowania podatkowego.

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

12.

Doręczenia w postępowaniu podatkowym (na rzecz osoby ﬁzycznej, na rzecz
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, na
rzecz podmiotów zagranicznych)

W2, W3, U2, U3, K2

13.

Dowody w postępowaniu podatkowym (ze szczególnym uwzględnieniem dowodów
specyﬁcznych dla spraw podatkowych)

W2, W3, U2, U3, K1

14.

Decyzje i postanowienia podatkowe

W1, W2, U1, K1

15.

Zwyczajny tryb zaskarżenia decyzji i postanowień podatkowych

W1, U1, U2, K1

16.

Wykonanie decyzji i postanowień podatkowych

W2, U2, U3, K2

17.

Nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych (wznowienie
postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji
ostatecznej, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji)

W3, U2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecności i aktywność

wykład

egzamin pisemny

Poprawna odpowiedź na więcej niż połowę pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem wstępnym jest zdanie egzaminu z przedmiotu Zobowiązania podatkowe

Sylabusy
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Prawo podatkowe międzynarodowe i UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASN.240.6217648db4530.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych wiadomości na temat międzynarodowego prawa podatkowego
oraz przepisów podatkowych stosowanych w Unii Europejskiej.

C2

Celem kształcenia jest też przekazanie umiejętności praktycznych związanych ze stosowaniem umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawy międzynarodowego prawa
podatkowego.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W03,
ADM_K2_W06

egzamin pisemny

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U04,
ADM_K2_U05,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K04,
ADM_K2_K07,
ADM_K2_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ interpretować umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania, postanowienia dyrektyw
UE, itp.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotowy do samodzielnego ustalenia
skutków podatkowych wybranych przypadków
o charakterze transgranicznym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

analiza problemu

20

analiza aktów normatywnych

20

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Regulacje podatkowe UE a międzynarodowe prawo podatkowe.

W1, U1, K1

2.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W1, U1, K1

3.

Dyrektywy UE w sprawach podatkowych.

W1, U1, K1

4.

Projekt BEPS.

W1, U1, K1

5.

Międzynarodowe prawo podatkowe i dyrektywy UE w sprawach podaktowych a
przepisy krajowe.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie (1) zobowiązania podatkowe i (2) teoria opodatkowania

Sylabusy
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Inwestycje budowlane
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.240.6217648e214c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawiony zostanie tok procesu inwestycyjno-budowlanego, ze wskazaniem rozstrzygnięć, które mogą być
podjęte na każdym z jego etapów. W szczególności omówione zostaną formy ustalania warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, sposoby dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, a także tryby oddania
do użytkowania obiektu budowlanego. Wykład obejmuje również przedstawienie działań, które mogą być podjęte
w toku samowolnie prowadzonych robót budowlanych, w tym także procedurę legalizacji obiektu stanowiącego
tzw. samowolę budowlaną. Nadto w toku zajęć omówione zostaną regulacje odnoszące się do użytkowania
obiektu budowlanego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Wiedza 1: ADM_K2_W05 Absolwent zna i rozumie
prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek
i organów państwa. P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W2

Wiedza 2: ADM_K2_W06 Absolwent zna i rozumie
metody tworzenia, konstruowania oraz
interpretowania tekstów prawnych P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

Wiedza 3: ADM_K2_W07 Absolwent zna i rozumie
metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania
informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji
P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W4

Wiedza 4: ADM_K2_W08 Absolwent zna i rozumie
normy prawne regulujące instytucje, sposób ich
powoływania oraz ich kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W5

Wiedza 5: ADM_K2_W14 Absolwent zna i rozumie
profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania
i wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji P7U_W,
P7S_WK

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

U1

Umiejętności 1: ADM_K2_U01 Absolwent potraﬁ
prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne
zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje
P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny

U2

Umiejętności 2: ADM_K2_U03 Absolwent potraﬁ
samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa P7U_U

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U3

Umiejętności 3: ADM_K2_U05 Absolwent potraﬁ
zastosować techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla
sfery funkcjonowania administracji P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U05

egzamin pisemny

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Kompetencje społeczne 1: ADM_K2_K01 Absolwent
jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania nabytej
wiedzy i umiejętności a także rozumie potrzebę
stałego dokształcania się P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do zajęć

17

przygotowanie do egzaminu

38

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Administracyjnoprawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego:
W1, W2, W3, W4, U1, KS1

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

2. Administracyjnoprawne instytucje właściwe dla poszczególnych etapów procesu
W1, W2, W3, W4, U1, K1
inwestycyjno-budowlanego: W1, W2, W3, W4, U1, KS1

3.

3. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego: W1, W2,
W3, W4, U1, KS1

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

4. Prawne podstawy sporządzania pism procesowych w toku procesu
inwestycyjno-budowlanego: W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, KS1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

5.

5. Prawne podstawy sporządzania rozstrzygnięć administracyjnych
podejmowanych w toku procesu inwestycyjno-budowlanego: W1, W2, W3, W4,
W5, U1, U2, U3, KS1

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny tekstowy, przeszło 50% odpowiedzi prawidłowa

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Postępowanie cywilne w działalności sektora publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.240.6217648e76920.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy o procedurze cywilnej w działalności sektora publicznego
ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań, kompetencji i funkcji organów administracji publicznej rządowej
i samorządowej w ramach postępowania cywilnego oraz ról procesowych podmiotów sektora publicznego w tym
postępowaniu.

C2

Ponadto w ramach modułu warsztatowego kursu przekazane zostaną podstawowe umiejętności w zakresie
konstruowania pism procesowych oraz sądowych w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem
postępowań z udziałem podmiotów sektora publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ADM_K2_W01 Ab. zna i rozumie status nauk prawnych,
w tym nauki prawa procesowego cywilnego na tle
innych nauk społecznych, pojęcia jakimi posługuje się
ADM_K2_W01
prawoznawstwo i nauka prawa procesowego
cywilnego oraz terminologię nauk prawnych, w tym
nauki prawa procesowego cywilnego oraz nauki
o administracji P7U_W, P7S_WG

egzamin pisemny

W2

DM_K2_W02 Ab. zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych w konteście działania tych
podmiotów w postępowaniu cywilnym P7U_W,
P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny

W3

ADM_K2_W05 Ab. zna i rozumie prawa i obowiązki
jednostki wobec innych jednostek i organów państwa
w ramach postępowania cywilnego i w związku z tym
postępowaniem P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W05

egzamin pisemny

W4

ADM_K2_W09 Ab. zna i rozumie funkcjonowanie
w sferze administracji instytucji prawa procesowego
cywilnego w Polsce P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ADM_K2_U04 Ab. potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa, w tym zwłaszcza prawa
procesowego cywilnego i administracji P7U_U

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
projekt

U2

ADM_K2_U08 Ab. potraﬁ przygotować samodzielnie
opracowanie pisemne z zakresu zagadnień
szczegółowych w obrębie kierunku administracja

ADM_K2_U08,
ADM_K2_U10,
ADM_K2_U11

projekt

U3

ADM_K2_U10 Ab. potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy

ADM_K2_U10

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ADM_K2_K01 Ab. jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się P7S_KK

ADM_K2_K01

projekt

K2

ADM_K2_K07 Ab. jest gotów do myślenia i działania
w sposób kreatywny P7S_KK

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

wykład

20

Przygotowywanie projektów

20

przygotowanie do egzaminu

20

Sylabusy
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analiza aktów normatywnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie postępowania cywilnego i jego przedmiot. Pojęcie sprawy cywilnej w
rozumieniu k.p.c. Rozgraniczenie postępowania cywilnego, administracyjnego i
sądowoadministracyjnego

W1, W2, W4, U1, U3, K1,
K2

2.

Rodzaje postępowań cywilnych. Tryby postępowania cyw. rozpoznawczego.
Zwykłe postępowanie procesowe i postępowania procesowe odrębne.

W4, U1, K1

3.

Naczelne zasady postępowania cywilnego.

W4, U1

4.

Strony i uczestnicy postepowania cywilnego. Zdolność sądowa, zdolność
procesowa, zdolność postulacyjna oraz legitymacja procesowa.

W2, W3, W4, U1, U3, K1,
K2

5.

Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego jako strona postępowania
cywilnego.

W2, W3, W4, U1, K1

6.

Zastępstwo procesowe

W2, W3, W4, U3, K1

7.

Uprawnienia wybranych konstytucyjnych organów państwa oraz organów
administracji w postępowaniu cywilnym

W2, W3, W4, U1, K1

8.

Pisma procesowe: wymogi formalne i ﬁskalne pozwu.

W4, U1, U2, K1, K2

9.

Pojęcie powództwa i pozwu. Rodzaje powództw.

W4, U1, U2, K1

10.

Zawieszenie i umorzenie postępowania.

W4, U1

11.

Rodzaje orzeczeń w procesie. Uzasadnianie oraz doręczanie orzeczeń.

W4, U1

12.

Środki zaskarżenia orzeczeń sądu wydawanych w trybie procesowym

W4, U1

13.

Podstawy sądowego postępowania egzekucyjnego: tytuł egzekucyjny a tytuł
wykonawczy, organy i uczestnicy postępowania egzekucyjnego, egzekucja
sądowa, a egzekucja administracyjna, wszczęcie post. egzekucyjnego, sposoby
egzekucji, środki zaskarżenia w post. egzekucyjnym. Skarb Państwa i jednostka
samorządu terytorialnego w post. egzekucyjnym.

W2, W3, W4, U1

14.

Udział Skarbu Państwa oraz państwowych i samorządowych jednostek
organizacyjnych w różnych rodzajach postępowań cywilnych

W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

projekt

złożenie wybranych (przygotowanych w trakcie zajęć) pism procesowych

wykład

egzamin pisemny

Test wielokrotnego wyboru: minimum 12 poprawnych odpowiedzi na 21
pytań z testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Brak dodatkowych wymagań wstępnych

Sylabusy
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Sektory infrastrukturalne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.240.6217648ecbb21.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat wybranych problemów prawnej regulacji wybranych sektorów
infrastrutkuralnych, np. energetyki sieciowej, gospodarki wodno - ściekowej.

C2

Poznanie metod regulacj i form aktów regulacyjnych związanych z ochroną konkurencji sektorowej, organizacją
usług użyteczności publicznej, ochroną ochroną odbiorców końcowych w wybranych sektorach
instrastrukturalnych

C3

Celem jest poszerzenie wiedzy, argumentacja, debata

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

egzamin pisemny / ustny

W2

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa P7U_W,
P7S_WG

ADM_K2_W05

egzamin pisemny / ustny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje P7U_U

ADM_K2_U01

egzamin pisemny / ustny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa
P7U_U

ADM_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w pracy grupowej oraz przyjmować różne role
w grupie zawodowej P7U_K, P7S_KR

ADM_K2_K02

egzamin pisemny / ustny

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny P7S_KK

ADM_K2_K07

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

5

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

153 / 229

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Regulacja sektorowa jako funkcja państwa w gospodarce

W1, U3, K2

2.

Cele i rodzaje działań regulacyjnych podejmowanych przez państwo w sektorach
infrastrukturalnych

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

3.

Działania regulacyjne związane z zapewnieniem konkurencji w sektorach
infrastrukturalnych

W1, W2, W3, U2, K1, K2

4.

Działania regulacyjne związane ze świadczeniem usług użyteczności publicznej

W1, W2, W3, U2, K1, K2

5.

Działania regulacyjne związane z kształtowaniem cen w sektorach
infrastrukturalnych

W1, W2, W3, U2, K1, K2

6.

Działania regulacyjne związane z ochroną odbiorców końcowych usług

W1, W2, W3, U2, K1, K2

7.

Działania regulacyjne związane z planowaniem gospodarczym

W1, W2, W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny ma formę opisową. Egzamin ustny polega na
udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania z wylosowanego zestawu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Ochrona dziedzictwa narodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRN.240.6217648f35a56.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności przygotowywania wybranych uchwał
rady gminy, decyzji administracyjnych, promes (nie stanowiących decyzji administracyjnych) i wpisów
ewidencyjnych w zakresie wykonywania funkcji ochronnej przez administrację publiczną w obrębie dziedzictwa
narodowego.

C2

Celem jest poszerzenie wiedzy, argumentacja, debata i charakter monograﬁczny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W06

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w
administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

przygotowanie do zajęć

15

Przygotowanie prac pisemnych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych oraz rejestru
zabytków z praktyczną umiejętnością pisania decyzji o wpisie do
rejestru zabytków.

W1, W2, U1, U3, K1

2.

Charakterystyka decyzji o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego z
praktyczną umiejętnością pisania decyzji o wpisie do
rejestru zabytków.

W2, W3, U3, U4, K1

3.

Analiza zaleceń konserwatorskich w systemie form działania administracji
publicznej i praktyczna umiejętność ich przygotowania.

W2, W3, W4, U1, U2, K1

4.

Procedura w sprawie ujęcia zabytku w gminnej ewidencji zabytków - symulacja
Proceduralna i analiza charakteru prawnego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

Charakterystyka procedury uznania za pomnik historii - przygotowanie wniosku.

W3, W4, U2, U3, U4, K1

6.

Procedura w sprawie utworzenia parku kulturowego - przygotowanie uchwały rady
gminy o utworzeniu parku kulturowego.
Tworzenie jednostki zarządzającej parkiem kulturowym.

W3, W4, U2, K1

7.

Procedury i przygotowanie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego w sprawach dotyczących konserwacji elewacji
zabytków nieruchomych stanowiących własność prywatną.

W3, W4, U2, U3, U4, K1

8.

Przygotowywanie pozwolenia konserwatorskiego.

W3, W4, U2, U3, U4, K1

9.

Przygotowywanie nakazu konserwatorskiego.

W3, W4, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie przygotowanych dziewięciu formalnych form
aktywności administracji publicznej, opisanych w treściach przedmiotu

157 / 229

Zagospodarowanie przestrzeni i ochrona krajobrazu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRN.240.6217648f8a46c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z: planowaniem przestrzennym na poziomie kraju, województwa
i gminy; procedurami tworzenia studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obszaru chronionego krajobrazu, parku kulturowego oraz procedurami
lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydawania decyzji ustalającej warunki zabudowy, a także ze skutkami
prawnymi tych aktów. Nadto celem kształcenia jest wykształcenie umiejętności analizy tych aktów, udziału w ich
tworzeniu oraz uruchamiania procedur ich kontroli.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
konstruowania oraz interpretowania tekstów Prawnych

ADM_K2_W06

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje.

ADM_K2_U01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa.

ADM_K2_U03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U3

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny.

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

ADM_K2_K07

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

2.

Zasady planowania przestrzennego w Polsce.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

3.

Planowanie przestrzenne na poziomie kraju i województwa oraz w gminie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

4.

Procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy i jego
charakter prawny.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

5.

Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i
jego charakter prawny.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

6.

Procedura uchwalania obszarów chronionego krajobrazu oraz parku kulturowego i
ich charakter prawny.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

7.

Nadzór nad aktami planowania i ich zaskarżalność.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

8.

Procedura wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
ustalającej warunki zabudowy.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

9.

Skutki prawne uchwalonych aktów planistycznych i wydanych decyzji
administracyjnych m.in. zagadnienie renty planistycznej.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

10.

Weryﬁkacja i kontrola sądowa decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz W1, W2, W3, W4, U1, U2,
decyzji ustalającej warunki zabudowy.
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przy zaliczeniu ćwiczeń uwzględnia się: 1. obecność na zajęciach, 2.
aktywny udział w zajęciach, 3. wynik sprawdzianu zaliczeniowego albo
przygotowanie referatu lub pracy pisemnej (według ustaleń
prowadzącego ćwiczenia).
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Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
wielokrotnego wyboru (20 pytań). Czas trwania egzaminu wynosi 30
minut. Zapisy na egzaminy rozpoczynają się na 1 miesiąc przed
wyznaczonymi terminami. 2. Do wyniku punktowego egzaminu
pisemnego doliczane są dodatkowe punkty za zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą uprawnia do doliczenia
trzech odatkowych punktów do wyniku egzaminu, zaliczenie na ocenę
dobrą – dwóch punktów, a zaliczenie na ocenę dostateczną – jednego
punktu. Doliczenie punktów za zaliczenie ćwiczeń odbywa się w
każdym terminie egzaminu. Punkty za zaliczenie ćwiczeń podlegają
doliczeniu do wyniku punktowego egzaminu tylko w tym roku
akademickim, w którym student uczęszczał na ćwiczenia i uzyskał ich
zaliczenie. 3. Skala ocen: 0-10 pkt – niedostateczna; 11-13 pkt –
dostateczna; 14 pkt – plus dostateczna; 15-17 pkt – dobra; 18 pkt –
plus dobra; 19-20 pkt – bardzo dobra. 5. W sytuacjach
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie
egzaminu w formie pisemnej, egzaminy przeprowadzane są ustnie w
formie zdalnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminów z
przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPN.240.6217648cf20c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 40, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z trybami udzielenia zamówień publicznych i czynnościami podejmowanymi w każdym
trybie.

C2

Zapoznanie słuchaczy z narzędziami komunikacji elektronicznej zamawiającego i wykonawcy

C3

Zapoznanie słuchaczy z zasadami poprawy ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia ofert oraz
unieważnienia postępowania.

C4

Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami ceny rażąco niskiej

C5

Uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności przygotowywania standardowej oferty, oceny oferty,
przygotowania wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty, zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty i innych oświadczeń składanych w postępowaniu

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie udzielania
zamówień publicznych oraz kontroli tych zamówień

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody interpretowania
tekstów prawnych z zakresu zamówień publicznych

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie funkcjonowanie elementów
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

ADM_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu zamówień publicznych

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
w zakresie zamówień publicznych

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje pr. zamówień publicznych
w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student potraﬁ zastosować techniki, metody
i narzędzia opracowania projektów pism
w postępowaniu

ADM_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

40

wykład

20

analiza aktów normatywnych

25

Sylabusy

163 / 229

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tryby postępowania o udzielanie zamówienia i przesłanki ich wyboru

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

2.

Systemy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami

W1, W4, W5, U2, U3, K1

3.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o
zamówieniu

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

4.

Zaproszenie do składania ofert w trybach negocjacyjnych

W1, W4, U3, U4, K1

5.

Wyjaśnianie i modyﬁkacja SWZ.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U4, K2

6.

Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium.

W2, W3, W4, U1, U2

7.

Kwaliﬁkacja wykonawców

W2, W3, W4, W5, U1, U2,
U3, U4, K2

8.

Oferta i jej otwarcie

W2, W3, W4, U1, U2

9.

Uzupełnienie wyjaśnienie, poprawienie oferty,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K2

10.

Aukcja elektroniczna

W2, W3, W4, U1, U3

11.

Wybór oferty najkorzystniejszej

W2, W3, W4, U1, U3

12.

Odrzucenie oferty

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K2

13.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W2, W4, U1, U4

14.

Unieważnienie postępowania

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K2

15.

Czynności w trybach innych niż przetarg nieograniczony

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

16.

Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, umowa
ramowa, dynamiczny system zakupów

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Ćwiczenia stanowią pomocniczą formę kształcenia polegającą na
przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu. Zaliczenie za
systematyczną obecność na zajęciach.

wykład

egzamin pisemny

Test jednokrotnego wyboru i kazusy do samodzielnego rozwiązania

Sylabusy
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Informacja chroniona (Tajemnice prawnie chronione)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPN.240.6217648fe7d17.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną tajemnic prawnie chronionych w w polskim prawie,
z uwzględnieniem aspektu administracyjnoprawnego, cywilnoprawnego i karnoprawnego.

C2

Przekazanie wiedzy na temat materialnoprawnych i procesowych regulacji dotyczących tajemnicy i informacji
chronionych. Poznanie procedur ich zastrzegania, udostępniania i następstw niedochowania ochrony, w tym
podstaw odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

C3

Zajęcia mają na celu zarówno umożliwić pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności
działania związanych z ochroną tajemnic i informacji prawnie chronionych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie, egzamin

W2

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych

ADM_K2_W09

zaliczenie, egzamin

W3

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie, egzamin

U2

Absolwent potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i administracji

ADM_K2_U04

zaliczenie, egzamin

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie, egzamin

U4

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

zaliczenie, egzamin

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

15

Sylabusy
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rozwiązywanie kazusów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Informacje podstawowe (m. in. podstawy prawne ochrony informacji i tajemnic,
podmiotowe i przedmiotowe aspekty ochrony oraz rodzaje tajemnic prawnie
chronionych)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

2.

Informacje podstawowe (m. in. podstawy prawne ochrony informacji i tajemnic,
podmiotowe i przedmiotowe aspekty ochrony oraz rodzaje tajemnic prawnie
chronionych)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

3.

Informacja publiczna. Ochrona danych osobowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

4.

Informacja publiczna. Ochrona danych osobowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

5.

Informacje niejawne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

6.

Tajemnice urzędowe i służbowe (tajemnica skarbowa, tajemnica statystyczna).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

7.

Tajemnice urzędowe i służbowe (tajemnica skarbowa, tajemnica statystyczna).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

8.

Tajemnice zawodów prawniczych i zawodów zaufania publicznego (tajemnice
adwokackie, radcowskie, notarialne, doradców podatkowych) .

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

9.

Tajemnice zawodów prawniczych i zawodów zaufania publicznego (tajemnice
adwokackie, radcowskie, notarialne, doradców podatkowych) .

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

10.

Tajemnice zawodowe (m. in. dziennikarska,medyczna).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

11.

Tajemnice w obrocie gospodarczym (m. in. bankowa, ubezpieczeniowa,
przedsiębiorstwa) i inne rodzaje tajemnic (tajemnica pocztowa, korespondencji,
tajemnica spowiedzi).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

12.

Dostęp do informacji i procedury zwolnienia z tajemnic.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

13.

Dostęp do informacji i procedury zwolnienia z tajemnic.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

14.

Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie tajemnic.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

15.

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie tajemnicy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność wymagana, ewentualny test zaliczeniowy

wykład

egzamin

Egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Przetwarzanie danych osobowych i ochrona informacji niejawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPN.240.62176490499ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom przepisów prawa w związku z ochroną prawa do prywatności oraz ograniczenia
dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę bezpieczeństwa państwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna i rozumie procedury ograniczenia przez
władzę publiczną wolności i praw dostępu
do informacji publicznej.

ADM_K2_W01,
ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

student zna organy władzy publicznej czuwające nad
bezpieczeństwem państwa o.

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ interpretować zmiany w strukturze
administracji oraz zakresu uprawnień i kompetencji
organów administracji centralnej.

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ zinterpretować zmiany wprowadzane
w zakresie oddziaływania administracji
na społeczeństwo.

ADM_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student zna procedury ustanawiania dostępu
do informacji niejawnych oraz ograniczania dostępu
do informacji publicznej.

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student zna deﬁnicje legalne czym jest informacja
niejawna oraz dostęp do informacji publicznej.

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U5

Student potraﬁ przygotować decyzje o odmowie
udzielenia informacji publicznej.

ADM_K2_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie

U6

Student potraﬁ odnieść się do potencjalnych zmian
prawodawczych i ich wpływu na działalność aparatu
administracji.

ADM_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U7

Absolwent zna istotę zasady legalizmu oraz jej granic
z perspektywy praw człowieka.

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

U8

absolwent potraﬁ przygotować pracę dyplomową
z zakresu tematyki przedstawionej na zajęciach.

ADM_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U9

Absolwent potraﬁ publicznie wyjaśnić mechanizm
ograniczania praw ze względu na dostęp do informacji
niejawnych.

ADM_K2_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie

U10

Absolwent potraﬁ odnieść się do konﬂiktów w zakresie
ochrony informacji niejawnych a dostępem do wiedzy
z zakresu ochrony danych osobowych i dostępem
do informacji publicznej.

ADM_K2_U09,
ADM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

K1

Absolwent śledzi zmiany legislacyjne w zakresie
ochrony danych osobowych i ograniczeń dostępu
do informacji publicznej w związku z ochroną
informacji niejawnych.

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Absolwent nie jest ograniczony co do współpracy
z grupą wyłącznie pod kątem posiadanych
umiejętności.

ADM_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

Absolwent potraﬁ szeregować sprawy, które powinny
zostać załatwione w pierwszej kolejności.

ADM_K2_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie

K4

Absolwent przestrzega podstawowe zasady etyki
urzędniczej,

ADM_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

K5

Absolwent jest gotów brać udział w konsultacjach
społecznych związanych z zagadnieniami stosowania
prawa przez administrację.

ADM_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K6

Absolwent zna priorytety dla ubiegania się
o zatrudnienie wg posiadanych efektów uczenia się.

ADM_K2_K06

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K7

Absolwent nie oczekuje na polecenia w zakresie
każdego działania, które ma służyć do załatwienia
sprawy lub rozstrzygnięcia problemu.

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

K8

Absolwent na świadomość odpowiedzialności
służbowej.

ADM_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie

K9

Absolwent rozumie znaczenie legalizmu i dobra
wspólnego jako zasad konstytucyjnych państwa.

ADM_K2_K09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

wykład

30

analiza aktów normatywnych

20

analiza problemu

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie praw człowieka w zakresie dostępu do informacji publicznej.

W1, U3, U5, K1, K5, K9

2.

Pojęcie praw człowieka w kontekście ochrony dostępu do informacji niejawnych.

W2, U1, U4, U6, U7, K1,
K4, K6, K8, K9

3.

Prawo i jego granice w zakresie dostępu do informacji na temat prawa do
prywatności.

W1, W2, U1, U10, U2, U4,
U7, U8, K4, K5, K6, K8

4.

Ochrona danych osobowych, a dopuszczalna ingerencja przez organy władzy
publicznej w prawo do prywatności z uwagi na bezpieczeństwo państwa.

W1, W2, U10, U2, U9, K3,
K4, K5, K8, K9

5.

System ochrony danych osobowych w Polsce.

W1, U10, U6, K2, K6, K9

6.

Sfery życia osobistego, które posiadają charakter szczególnej ochrony, z uwagi na
przetwarzanie danych osobowych.

W2, U1, U2, U7, U8, U9,
K2, K4, K8, K9

7.

Przesłanki do uzyskiwania poświadczenia dostępu do informacji niejawnych oraz
zasady udostępniania informacji niejawnych w praktyce.

W2, U3, U4, K2, K7, K8

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

uzyskanie powyżej 50 % punktów z testu jednokrotnego wyboru.

wykład

egzamin pisemny

uzyskanie powyżej 50 % punktów z testu jednokrotnego wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Audyt wewnetrzny i kontrola zarządcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.240.6217648c1e27a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0411Rachunkowość i podatki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z problematyką dysponowania środkami publicznymi oraz kontroli i audytu funkcjonowania
jednostek sektora ﬁnansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie gospodarki
ﬁnansowej ADM_K2_W07

ADM_K2_W07

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie gospodarki ﬁnansowej oraz w zakresie
zarządzania jednostkami sektora ﬁnansów publicznych
ADM_K2_W11

ADM_K2_W11

zaliczenie

W3

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
przydatnych do prowadzenia audytu i kontroli
zarządczej ADM_K2_W14

ADM_K2_W14

zaliczenie

W4

Student zna i rozumie relacje (więzi) prawne
i polityczne a także społeczne pomiędzy instytucjami
i organami ADM_K2_W04

ADM_K2_W04

zaliczenie

U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu ustawy o ﬁnansach
publicznych, audytu wewnętrznego i kontroli
zarządczej ADM_K2_U04

ADM_K2_U04

zaliczenie

U2

Student potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową interdyscyplinarną
i pozyskiwać dane dla deﬁniowania i wykonania
zadania audytowego ADM_K2_U02

ADM_K2_U02

zaliczenie

U3

Student potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
zakresu czynności w administracji ADM_K2_U12

ADM_K2_U12

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się ADM_K2_K01

ADM_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego
ADM_K2_07

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne zasady audytu wewnętrznego w jednostkach sektora ﬁnansów
publicznych. Zakres audytu wewnętrznego. Rodzaje audytu wewnętrznego. Audyt
wewnętrzny a kontrola wewnętrzna.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

2.

Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego. Polski system audytu wewnętrznego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

3.

Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego. Planowanie audytu
wewnętrznego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

4.

Techniki badania audytowego. Wybór zadania audytowego. Procedury badania
audytowego. Dokumentacja audytu wewnętrznego. Sprawozdawczość.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

5.

Ogólne zasady kontroli zarządczej w jednostkach sektora ﬁnansów publicznych.
Zadania kierownika jednostki w zakresie systemu kontroli zarządczej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

6.

Standardy kontroli zarządczej. Techniki kontroli zarządczej. Ocena stanu kontroli
zarządczej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
kolokwium, ocena wykonania zadania projektowego, ocena aktywności w
trakcie zajęć
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Etyka służby publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.240.5cac67c88abee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład kładzie nacisk na praktyczne dylematy etyczne, przed którymi w codziennej pracy staje osoba pełniąca
rozmaite funkcje publiczne (urzędnik, radny, parlamentarzysta, lider polityczny czy lider opinii). Celem wykładu
jest zrozumienie istoty tych dylematów oraz poznanie metod radzenia sobie z nimi, które wynikają z najbardziej
aktualnej wiedzy z dziedziny etyki, w tym wyników badań empirycznych. W założeniu wykład ma przygotowywać
studentów do pracy w administracji publicznej, dając im podstawową wiedzę z zakresu etyki oraz zagadnień
praktycznych spotykanych w służbie publicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie status nauk prawnych, w tym
nauk o administracji na tle innych nauk społecznych,
pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauka
o administracji oraz terminologię nauk prawnych,
w tym nauk o administracji.

ADM_K2_W01

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie podstawy interdyscyplinarnej
wiedzy o społeczeństwie, w szczególności
humanistycznej oraz etycznej niezbędnej dla
rozumienia funkcjonowania administracji

ADM_K2_W12

egzamin pisemny

ADM_K2_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania
i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

ADM_K2_K04

egzamin pisemny

K2

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym.

ADM_K2_K08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zjawiska moralności - badania empiryczne nad moralnością.
Nauka o moralności i główne stanowiska etyczne. Zagadnienia metaetyczne.

W1, W2

2.

Problematyka regulacji zawodów zaufania publicznego. Odpowiedzialność
zawodowa i etyka kodeksowa. Problem moralności pełnionej roli.

U1, K1

Sylabusy
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3.

Wolność sumienia, sprzeciw sumienia i wyłączenie światopoglądowe.

W1, U1

Z wybranych problemów etyki zawodowej:
- etyka lekarska (tajemnica lekarska)
- etyka polityka (problem brudnych rąk)
- etyka urzędnicza (problem obrotowych drzwi, lobbing)
- etyka dziennikarska (problem prawdy i hieny dziennikarskiej).

4.

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów / Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest aktywna obecność na zajęciach.
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Postępowanie egzekucyjne w administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASN.280.5cac67ca8b6d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z celem i funkcjami postępowania egzekucyjnego w administracji, miejscem tej procedury
w systemie przepisów regulujących przymusowe wykonanie orzeczeń oraz z przebiegiem postępowania
egzekucyjnego w administracji i środkami prawnymi możliwymi do wykorzystania w tym postępowaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W1 Znajomość zasad kwaliﬁkowania obowiązków jako
podlegających wykonaniu w drodze egzekucji i innymi
sposobami przewidzianymi przez prawo

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W2

W2 Znajomość reguł decydujących o kwaliﬁkowaniu
obowiązków na drodze egzekucji sądowej
i administracyjnej

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W3

W3.Znajomość pojęć, konstrukcji i instytucji
procesowych postępowania egzekucyjnego
administracyjnego

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W4

w postępowaniu egzekucyjnym (w tym przede
wszystkim w zakresie inicjowania tych postepowań
oraz korzystania ze środków prawnych zwyczajnych
i nadzwyczajnych)

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U1. Umiejętność analizowania i stosowania przepisów
określających postępowanie właściwe do wykonania
orzeczenia na drodze egzekucyjnej i innej

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U03,
ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U2

U2. Umiejętność rozumienia i wyjaśniania procesu
wykonania indywidualnej normy prawnej ustalonej
w orzeczeniu

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02

egzamin pisemny

K1

K1. Świadomość zmienności regulacji procesowej
określającej zasady wykonania orzeczeń sądowych,
administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz
konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy w tym
zakresie

ADM_K2_K01

egzamin pisemny

K2

K2. Świadomość konsekwencji społecznych
i indywidualnych stosowania prawa w postępowaniach
zmierzających do wykonania orzeczeń

ADM_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

45

analiza orzecznictwa

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miejsce postępowania egzekucyjnego w administracji w systemie innych
postępowań przed organami państwa

W1, W2, U1, K1

2.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zakres regulacji

W1, U1, K1

3.

Dopuszczalność postępowania egzekucyjnego w administracji i egzekucji
administracyjnej

W1, W2, U1, K2

4.

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji administracyjnej

W2, W3, U2

5.

Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

W2, W3, W4, U2

6.

Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji

W3, W4

7.

Czynności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W3, W4, U2

8.

Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji

W3, W4, U2, K2

9.

Środki prawne i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W3, W4, U2, K2

10.

Zabezpieczenie obowiązków administracyjnych i administracyjne postępowanie
zabezpieczające

W1, W2, W3, U2, K2

11.

Koszty administracyjnego postępowania egzekucyjnego

W3, U2

12.

Międzynarodowa pomoc prawna

W1, W2, W3, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie odpowiedzi na pytania testowe jednoktrotnego
wyboru (20) i problemowe (3) na tle kazusu. Czas trwania egzaminu 1
godzina. 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. 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.
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Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASN.280.62176493326c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i ﬁnansowaniu terroryzmu (AML).

C2

Uzyskanie umiejętności w stosowaniu procedur AML i kontrolowaniu instytucji obowiązanych.

C3

Poszerzenie wiedzy na temat terroryzmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie regulacje prawne dotyczące
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu
terroryzmu w Polsce.

ADM_K2_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie przepisy regulujące działalność
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości
w zakresie środków wykrywczych i dowodowych dot.
zwalczania prania pieniędzy oraz ramy prawne
dotyczące wewnętrznych procedur instytucji
obowiązanych.

ADM_K2_W08,
ADM_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ określić zasady działania oraz
wymagania dla organów administracji publicznych
oraz prywatnych podmiotów gospodarczych
w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy.

ADM_K2_U02,
ADM_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ opracować wewnętrzne procedury
instytucji obowiązanych: procedury postępowania, KYC ADM_K2_U03,
ADM_K2_U08
(Know Your Customer), procedury anonimowego
zgłaszania.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do zaproponowania skutecznych
sposobów zwalczania procederu prania pieniędzy
przez organy ścigania, organy administracji publicznej
oraz podmioty prywatne, przygotowania referatu oraz
zaprezentowania go publicznie w trakcie
konwersatorium.

ADM_K2_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Fenomenologia prania pieniędzy w Polsce. Pranie pieniędzy jako czyn
zabroniony.
1.

2.

Terroryzm i jego ﬁnansowanie w świetle prawa karnego.

3.

Etapy prania pieniędzy. Skala zjawiska w Polsce i na świecie.

W1, K1

4.
System AML. Instytucje obowiązane. Zasady rozpoznawania i ocena ryzyka
przez instytucje obowiązane.
5.
Środki bezpieczeństwa ﬁnansowego. Identyﬁkacja i weryﬁkacja klienta,
beneﬁcjenta rzeczywistego. Ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych.
W1, W2, U1, U2, K1

2.
6.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Raportowanie. Kontrole. Kary
administracyjne. Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków ustawowych.
7.
Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanych: procedury postępowania,
KYC (Know Your Customer), procedury anonimowego zgłaszania.
8.
Kryminalistyka w wykrywaniu procederu prania pieniędzy. Czynności
operacyjno-rozpoznawcze. Kontrola operacyjna.
3.

9.
Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania procederu prania
pieniędzy.

W2, U1, K1

10. Pranie pieniędzy z perspektywy rynku sztuki.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Referat pisemny dotyczący wybranego zagadnienia, poparty studium
zaliczenie na ocenę przypadku, z prezentacją ustną w trakcie zajęć. Przygotowanie jednej z
procedur AML.
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Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
skarbowa

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASN.280.6217649389b89.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności przygotowywania wybranych
wniosków oraz pism procesowych składanych w sprawach podatkowych (w tym: pism i wniosków składanych
w trakcie postępowania podatkowego i sądowo- administracyjnego).

C2

Celem jest poszerzenie umiejętności sporządzania pism w sprawach podatkowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W01
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W3

na i rozumie normy prawne regulujące instytucje,
sposób ich powoływania oraz ich kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Student potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
zakresu czynności podejmowanych w administracji

ADM_K2_U12

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowywanie wniosków i pism w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

2.

Przygotowywanie wniosków i innych pism w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie wybranego pisma

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Zaliczenie przedmiotu Zobowiązania podatkowe,
i
2. Zaliczenie przedmiotu prawo administracyjne osobowe i rzeczowe LUB Sądowa kontrola administracji publicznej.

Sylabusy
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Controlling w zarządzaniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.280.5cac67c8b9201.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0412Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student potraﬁ zdeﬁniować koncepcję controllingu w procesach zarządzania organizacją oraz zastosować
w praktyce wybrane narzędzia z powyższego obszaru

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych P7U_W, P7S_WG, P7S_WK

ADM_K2_W02

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji P7U_W, P7S_WK

ADM_K2_W14

zaliczenie

U1

Absolwent potraﬁ wykorzystywać i prawidłowo
posługiwać się wiedzą z zakresu nauk o prawie
i administracji oraz podstawową wiedzą
interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania
procesów i zjawisk w tym zakresie P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U02

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ prognozować przebieg wybranych
procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania
administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych
P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U06

zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji P7U_U,
P7S_UO

ADM_K2_U10

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ADM_K2_K07 Absolwent jest gotów do myślenia
i działania w sposób kreatywny P7S_KK

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontrola a controlling

W1, W2

2.

Pojęcie controllingu

W1, W2

3.

Rodzaje controllingu

W1, W2

Sylabusy
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Wybrane zadania controllingu (np. budżetowanie kosztów, analiza kosztów, ocena
inwestycji, analizy "make or buy", analizy ekonomiczne, analizy "wąskich gardeł",
doradztwo, udział w planowaniu, raportowanie, zasilanie informacyjne)

4.

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca indywidualna i praca w grupach warsztatowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.280.62176493ef7bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych umiejętności związanych z ochroną danych
osobowych i informacji niejawnych.

C2

Celem jest analiza międzynarodowych, unijnych oraz polskich regulacji prawnych służących zapewnieniu ochrony
interesu jednostki i dobra publicznego w zakresie prywatności i przekazywania danych osobowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych
w administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

ADM_K2_K07

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

geneza i funkcje regulacji prawnej ochrony danych osobowych

W2, U1, K1

Sylabusy

193 / 229

2.

prawne podstawy ochrony danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

3.

pojęcie danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

zakres podmiotowy zastosowania unormowań ochrony danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

5.

zakres przedmiotowy zastosowania unormowań ochrony danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

przesłanki i zasady przetwarzania danych osobowych; udostępnianie danych
osobowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

7.

szczególne unormowania ochrony danych osobowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

8.

obowiązki administratora danych osobowych, prawa osób, których dane są
przetwarzane

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

9.

ochrona informacji niejawnych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

10.

odpowiedzialność za naruszenie regulacji ochrony danych osobowych i informacji
niejawnych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie obecności (max 2 nieobecności) i
przygotowanych glos do orzeczeń dotyczących ochrony danych
osobowych i informacji niejawnych
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Prawne aspekty zatrudnienia w sektorze publicznym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administrowanie
sektorem publicznym

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMASPN.280.621764945213f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami z zakresu prawa pracy oraz z zakresu prawa ubezpieczeń
społecznych dotyczących zatrudnienia w sektorze publicznym.

C2

Ukazanie specyﬁki funkcjonowania podmiotów sektora publicznego. Zaprezentowanie słuchaczom zagadnień
ogólnoteoretycznych w odniesieniu do źródeł prawa pracy oraz zasad prawa pracy i zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym.

C3

Przedstawienie słuchaczom podstaw prawnych wykonywania pracy zarobkowej w sektorze publicznym
w szczególności w odniesieniu do ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw i obowiązków pracowniczych, jak
również węzłowych zagadnień z zakresu zbiorowego prawa pracy.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Wiedza 1: ADM_K2_W04 Absolwent zna i rozumie
relacje (więzi) prawne i polityczne a także społeczne
pomiędzy instytucjami i organami P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W13

egzamin pisemny

W2

Wiedza 2: ADM_K2_W05 Absolwent zna i rozumie
prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek
i organów państwa P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W13

egzamin pisemny

W3

Wiedza 3: ADM_K2_W13 Absolwent zna i rozumie
formy dalszego zawodowego rozwoju P7U_W, P7S_WK

ADM_K2_W04,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętności 1: ADM_K2_U04 Absolwent potraﬁ
prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu
prawa i administracji P7U_U

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny

U2

Umiejętności 2: ADM_K2_U07 Absolwent potraﬁ
wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
o administracji do zgodnego z prawem oraz zasadami
etyki analizowania i rozstrzygania problemów
zawodowych P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny

U3

Umiejętności 3: ADM_K2_U11 Absolwent potraﬁ
umiejętnie przekazywać zdobytą wiedzę i proponować
rozstrzygnięcia problemów z zakresu funkcjonowania
administracji osobom spoza grona P7U_U, P7S_UO,
P7S_UU

ADM_K2_U04,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny

K1

Kompetencje 1:ADM_K2_K01 Absolwent jest gotów
do doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy
i umiejętności a także rozumie potrzebę stałego
dokształcania się P7S_KK

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny

K2

Kompetencje 2: ADM_K2_K07 Absolwent jest gotów
do myślenia i działania w sposób kreatywny P7S_KK

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

25

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólna charakterystyka zatrudnienia w sektorze publicznym

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

2.

Źródła prawa pracy, zasady prawa pracy

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

3.

Charakterystyka stosunku pracy

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

4.

Rodzaje, treść i składniki umów o pracę

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

5.

Zatrudnienie na czas określony i w niepełnym wymiarze czasu pracy

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

6.

Problem wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych

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

7.

Telepraca i praca zdalna

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

8.

Podstawowe zagadnienia ubezpieczeń społecznych (zakres podmiotowy i
przedmiotowy, ﬁnansowanie, charakterystyka świadczeń)

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

9.

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

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

10.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

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

11.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

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

12.

Roszczenia pracownicze w razie rozwiązania umowy o pracę

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

13.

Zwolnienia grupowe

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

14.

Upadłość i likwidacja zakładu pracy

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

15.

Charakterystyka praw i obowiązków stron stosunku pracy

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

16.

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą

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

17.

Zakaz konkurencji

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

18.

Czas pracy

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

Sylabusy
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19.

Urlopy wypoczynkowe

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

20.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców

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

21.

Udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy

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

22.

Spory zbiorowe pracy

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (pytania otwarte)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPN.280.6217649264bc0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z problematyką środków odwoławczych w zamówieniach publicznych

C2

Zapoznanie słuchaczy z podstawami postępowania cywilnego

C3

Uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności przygotowywania projektów prostych środków
odwoławczych oraz udziały w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie udzielania
środków ochrony prawnej w systemie zamówień
publicznych ADM_K2_W07

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie zamówień publicznych i postępowania
cywilnego ADM_K2_W11

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody interpretowania
tekstów prawnych z zakresu zamówień publicznych
ADM_K2_W06

ADM_K2_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
przydatnych do stosowania środków ochrony prawnej
w zamówieniach publicznych ADM_K2_W14

ADM_K2_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu zamówień publicznych
ADM_K2_U04

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować samodzielnie projekt
odwołania do KIO z wykorzystaniem teorii oraz
praktyki w zakresie nauk o prawie i administracji
ADM_K2_U08

ADM_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje pr. zamówień publicznych
w celu podjęcia decyzji stosowania prawa
ADM_K2_U03

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student potraﬁ przygotować wystąpienie ustne
z wykorzystaniem teorii oraz praktyki w zakresie
zamówień publicznych ADM_K2_U09

ADM_K2_U09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się ADM_K2_K01

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego
ADM_K2_07

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

20

analiza aktów normatywnych

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

32

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

33

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i rodzaje środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

Ustrój i sposób funkcjonowanie Krajowej Izby Odwoławczej i sądu zamówień
publicznych

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Przedmiot postępowania. Zasady procesowe. Uczestnicy postępowania

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K1

4.

Odwołanie do Krajowej Izby odwoławczej - treść, warunki formalne. Wstępne
badanie odwołania

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

5.

Terminy. Doręczenia.

W2, W3, W4, U1

6.

Posiedzenie przed KIO. Rozprawa przed KIO. Cofnięcie odwołania. Postępowanie
dowodowe przed KIO

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

7.

Zasady orzekania przez KIO. Merytoryczne i formalne sposoby zakończenia
postępowania. Skutki prawne orzeczeń KIO

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K1, K2

8.

Zaskarżanie orzeczeń KIO - skarga do sądu zamówień publicznych. Terminy.
Doręczenia.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K1, K2

9.

Postępowanie przed sądem. Zasady orzekania przez Sąd. Merytoryczne i formalne
sposoby zakończenia postępowania

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

10.

Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu zamówień publicznych

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność i aktywność

wykład

egzamin pisemny

test jednokrotnego wyboru i przygotowanie projektu odwołania

Sylabusy
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Zamówienia
publiczne

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMZPN.280.62176492bd0a4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z podstawami prawa cywilnego w zakresie umów.

C2

Zapoznanie słuchaczy z podstawami postępowania cywilnego w zakresie dochodzenia roszczeń

C3

Zapoznanie słuchaczy ze szczególnymi regulacjami umów w sprawie zamówienia publicznego

C4

Uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności przygotowywania projektów prostych umów w sprawie
zamówienia publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji w zakresie podstaw
prawa i cywilnego oraz zamówień publicznych
ADM_K2_W07

ADM_K2_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie terminologię prawniczą
w zakresie zamówień publicznych oraz prawa
i postępowania cywilnego ADM_K2_W11

ADM_K2_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie metody interpretowania
tekstów prawnych z zakresu prawa i postępowania
cywilnego oraz zamówień publicznych ADM_K2_W06

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W4

Student zna i rozumie profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania i wykorzystywania informacji
przydatnych do przygotowywania i wykonywania
umów w sprawie zamówień publicznych ADM_K2_W14

ADM_K2_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa i postępowania
cywilnego oraz zamówień publicznych ADM_K2_U04

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować samodzielnie projekt
prostej umowy sprzedaży ADM_K2_U08

ADM_K2_U08

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Student potraﬁ umiejętnie przekazywać zdobytą
wiedzę i proponować rozstrzygnięcia problemów
z zakresu zamówień publicznych ADM_K2_U11

ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U4

Student potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
zakresu czynności w administracji ADM_K2_U12

ADM_K2_U12

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania
nabytej wiedzy i umiejętności a także rozumie
potrzebę stałego dokształcania się ADM_K2_K01

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do myślenia kreatywnego
ADM_K2_07

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

20

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podmioty prawa cywilnego i zasady ich reprezentacji. Przedmiot stosunków
cywilnoprawnych. Czynności prawne – treść, forma, wadliwość, zasady wykładni
oświadczeń woli. Pojęcie zobowiązania i jego rodzaje. Wielość dłużników lub
wierzycieli, w tym solidarność

W1, W2, W3, W4, U1, U4,
K1

2.

Rodzaje umów. Swoboda umów i jej ograniczenia. Zmiana i rozwiązanie umowy.
Klauzula rebus sic stantibus,
Wzorce umowne i postanowienia nienegocjowane indywidualnie, abuzywność.

W1, W2, W3, W4, U1, U4,
K1

3.

Wykonanie zobowiązania. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
K1

4.

Umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług

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

5.

Forma i czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Opcja w
zamówieniach publicznych. Klauzule abuzywne w zamówieniach publicznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1

6.

Odpowiedzialność zamawiającego publicznego wobec podwykonawców.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1

7.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego. Waloryzacja świadczenia z
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odstąpienie od umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

8.

Nieważność umowy w sprawie zamówienia publicznego i procedura stwierdzania
nieważności

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zaliczka w zamówieniach publicznych. Raport z realizacji umowy.

W1, W2, W3, W4, U1, U4,
K1

10.

Spory na tle realizacji umowy i sposoby ich rozwiązywania. Mediacja i arbitraż w
zamówieniach publicznych. Ugoda w sektorze publicznym.

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1, K2

11.

Sądowe rozstrzyganie sporów cywilnych. Przebieg postępowania cywilnego.
Pozew. Dowody - ciężar dowodu i postępowanie dowodowe. Wyroki i ich
zaskarżania. Zabezpieczanie roszczeń

W1, W2, W3, W4, U1, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność i aktywność na zajęciach

wykład

egzamin pisemny

Pytania otwarte i kazusy do rozwiązania

Sylabusy
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Elementy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPN.280.62176495ca842.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Klasyﬁkacja ISCED
1030Ochrona i bezpieczeństwo nieokreślone dalej

Forma studiów
studia niestacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć warsztatowych jest przekazanie praktycznych informacji o obszarach cyberbezpieczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia
pozyskiwania i przetwarzania informacji o prawie
i funkcjonowaniu administracji

ADM_K2_W07

zaliczenie
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W2

Absolwent zna i rozumie formy dalszego zawodowego
rozwoju

ADM_K2_W13

zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania I wykorzystywania informacji
właściwych dla zakresu czynności podejmowanych w
administracji

ADM_K2_W14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

zaliczenie

U3

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

ADM_K2_U05

zaliczenie

U4

Absolwent potraﬁ wykorzystać profesjonalne narzędzia
służące do pozyskiwania informacji właściwych dla
ADM_K2_U12
zakresu czynności podejmowanych w administracji

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawowe pojęcia i pojęcia podstawy prawne bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

2.

Cyberbezpieczeństwo z perspektywy administracji publicznej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

3.

Europejski i krajowy system cyberbezpieczeństwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

4.

Praktyczne laboratoria komputerowe,

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

5.

Analiza rzeczywistych scenariuszy cyberataków,

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

6.

Interaktywne aplikacje multimedialne wspierające rozwój świadomości
cyberzagrożeń i promujące właściwe zachowania w cyberprzestrzeni

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Średnia ocen kolokwium zaliczeniowego oraz aktywności na zajęciach.
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Ustrój i funkcjonowanie administracji ochrony danych osobowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Informacja
publiczna i ochrona danych osobowych

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMIPN.280.621764962ea59.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie aktów prawnych regulujących ustrój i organizację administracji ochrony danych osobowych w Polsce
i w Unii Europejskiej.

C2

Poznanie orzecznictwa sądowego i specyﬁki orzeczniczej organów administracji publicznej zajmującej się ochroną
danych osobowych. Ukazanie problemów związanych z ochroną danych osobowych na płaszczyźnie prawa
administracyjnego związanych też z ustrojem administracji działającej w tej sferze.

C3

Nabycie umiejętności tworzenia dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, jak m. in.: regulaminy
ochrony i tworzenia danych osobowych, decyzje administracyjne w zakresie ochrony danych osobowych oraz
rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych osobowych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie relacje i sposób
funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych
instytucji publicznych, a także zależności między
różnymi systemami

ADM_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji instytucji prawa materialnego oraz
procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz
organach i organizacjach międzynarodowych

ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretować zjawiska
prawne i inne zachodzące w administracji oraz ich
wzajemne relacje

ADM_K2_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ zaproponować rozwiązania
problemów wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem
wiedzy z zakresu nauk o administracji z użyciem
logicznej i przekonywającej argumentacji

ADM_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do doskonalenia oraz
uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności a także
rozumie potrzebę stałego dokształcania się

ADM_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym

ADM_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

20

wykład

20

analiza orzecznictwa

10

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza aktów normatywnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

analiza badań i sprawozdań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające: akty prawne regulującej ochronę danych
osobowych, sposób ochrony danych osobowych w Polsce (z uwzględnieniem
kontekstu Unii Europejskiej) i model ustrojowy organów administracji publicznej
właściwych w sprawach ochrony danych osobowych

W1, U1, U2, U3, K1, K2,
K3

2.

Zagadnienia wprowadzające: akty prawne regulującej ochronę danych
osobowych, sposób ochrony danych osobowych w Polsce (z uwzględnieniem
kontekstu Unii Europejskiej) i model ustrojowy organów administracji publicznej
właściwych w sprawach ochrony danych osobowych

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

3.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: pozycja ustrojowa, kompetencje i
funkcje.

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

4.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: pozycja ustrojowa, kompetencje i
funkcje.

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

5.

Współpraca europejska w sferze administracyjnej ochrony danych osobowych:
zagadnienia ustrojowe i problemy związane z transgranicznością ochrony danych
osobowych;

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

6.

Współpraca europejska w sferze administracyjnej ochrony danych osobowych:
zagadnienia ustrojowe i problemy związane z transgranicznością ochrony danych
osobowych;

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

7.

Poszanowanie ochrony danych osobowych przez organy administracji publicznej:
obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych i obowiązek
certyﬁkacji. Udział organizacji społecznych w sferze ochrony danych osobowych.

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

8.

Poszanowanie ochrony danych osobowych przez organy administracji publicznej:
obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych i obowiązek
certyﬁkacji. Udział organizacji społecznych w sferze ochrony danych osobowych.

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

9.

Kontrola ochrony danych osobowych i obowiązki zobowiązane do ich ochrony
(regulamin ochrony danych osobowych)

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

10.

Najczęstsze problemy związane z ochroną danych osobowych w Polsce i w Unii
Europejskiej

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

11.

Procedura w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i
możliwość zastosowania środków tymczasowych. Analizy przypadków;

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

Sylabusy
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12.

Procedura w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i
możliwość zastosowania środków tymczasowych. Analizy przypadków;

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

13.

Procedura w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i
możliwość zastosowania środków tymczasowych. Analizy przypadków;

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

14.

Procedura w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i
możliwość zastosowania środków tymczasowych. Analizy przypadków;

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

15.

Decyzja PUODO w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych- omówienie
przypadków.

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

16.

Decyzja PUODO w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych- omówienie
przypadków.

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

17.

Możliwość nałożenia sankcji przez PUODO i sankcje karne.

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

18.

Możliwość nałożenia sankcji przez PUODO i sankcje karne.

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

19.

Tryby odwoławcze od decyzji PUODO i dochodzenie roszczeń w postępowaniu
cywilnym.

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

20.

Tryby odwoławcze od decyzji PUODO i dochodzenie roszczeń w postępowaniu
cywilnym.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie

Sporządzenie projektu decyzji PUODO w związku z oceną przypadku.

wykład

egzamin pisemny

Egzamin w formie testowej z pytaniem otwartym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Administrowanie rozwojem i kryzysem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRN.280.62176494afaa7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest prezentacja administrowania rozwojem i kryzysem i związanym z nimi ryzykiem jako nowych
innowacyjnych funkcji administracji publicznej. Jest nim także prezentacja ustrojowo-organizacyjnych,
materialnych i proceduralnych zagadnień tytułowej problematyki na wybranych aktach prawnych UE i prawa
wewnętrznego m. in. dot. zarządzania kryzysowego, kontroli zarządczej, prawa szkolnictwa wyższego, prawa
wodnego, farmaceutycznego, żywnościowego, chemicznego. Podjęta jest kwestia instrumentów tego
administrowania, skuteczności i efektywności właściwych organów w tym przedmiocie i ich współdziałanie
a także statusu człowieka, obywatela i innych podmiotów prawa wobec administracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie ustrój, struktury
i funkcjonowanie państwa oraz jego instytucji, a także
jednostek niepublicznych

ADM_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie prawa i obowiązki jednostki
wobec innych jednostek i organów państwa

ADM_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Absolwent zna i rozumie metody tworzenia,
ADM_K2_W06
konstruowania oraz interpretowania tekstów prawnych

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

Absolwent zna i rozumie normy prawne regulujące
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich
kompetencje

ADM_K2_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zebrać, zinterpretować
i wykorzystać instytucje prawa materialnego oraz
procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa

ADM_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ prognozować przebieg wybranych
procesów zachodzących w obrębie funkcjonowania
administracji oraz w zakresie nauk administracyjnych

ADM_K2_U06

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
z zakresu nauk o administracji do zgodnego z prawem
oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania
problemów zawodowych

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do identyﬁkowania
i rozstrzygania zgodnie z zasadami prawa oraz etyki
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

ADM_K2_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób
kreatywny

ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

K3

Absolwent jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych oraz zrozumie odpowiedzialność
za ich skutki w środowisku społecznym

ADM_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

20

wykład

20

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie eseju

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Aparatura pojęciowa: zarządzanie, administrowanie, funkcje administracji
publicznej, rozwój, ryzyko, kryzys. Specyﬁka stosunków społecznych i zadań
publicznych związanych z tymi funkcjami i zasady ich rozpisania (właściwość
szczególna i ogólna) administracji publicznej. Pojęcie administracji rozwoju,
ryzyka i kryzysu.

W1, W3, W4, U1, U3, K2,
K3

2.

Wartości realizowane przez administracje właściwą dla rozwoju, ryzyka i kryzysu
oraz zasady prawa publicznego, w tym praworządności, zrównoważonego
rozwoju, proporcjonalności i ostrożności, na podstawie których działają.

W4, U3, K2, K3

3.

Wartości realizowane przez administracje właściwą dla rozwoju, ryzyka i kryzysu
oraz zasady prawa publicznego, w tym praworządności, zrównoważonego
rozwoju, proporcjonalności i ostrożności, na podstawie których działają.

W1, W2, W4, U2, U3, K2,
K3

4.

Ustrój, zadania, kompetencje/instrumenty, prawne i faktyczne determinanty
skuteczności i praworządności administracji rozwoju, ryzyka i kryzysu w obszarze
bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju nauki, kontroli zarządczej,
żywności, produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, substancji
chemicznych, prawa wodnego.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną
Rodzaj zajęć

warsztaty

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Na podstawie udziału w warsztatach przygotowanie "idealnego wzoru”
jednej wybranej decyzji lub jednego postanowienia z wybranej regulacji
dot. aspektów administrowania rozwojem, kryzysem lub ryzykiem - lub
krytyczna analiza jednego wybranego dokumentu np. planu, strategii dot.
administrowania rozwojem, kryzysem lub ryzykiem lub jednego orzeczenia
sądowego z tego zakresu.

egzamin pisemny

Egzamin - przygotowanie krótkiego eseju na temat dowolnie wybranej
regulacji dotyczącej materialnoprawnych aspektów administrowania
ryzykiem, rozwojem lub kryzysem uwzględniającego aktualność tej
regulacji i jej normatywną i rzeczywistą skuteczność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak takich warunków.

Sylabusy
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Gospodarka odpadami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRN.280.6217649514b02.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski
Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy na temat prawnych uregulowań dotyczących gospodarki odpadami,
poznanie podstawowych pojęć prawnych i instytucji funkcjonujących w prawnej regulacji przedmiotowej tematyki,
w tym także na tle teoretycznych założeń nauki prawa administracyjnego. Celem jest również zdobycie podstaw
teoretycznych w zakresie prawnej regulacji gospodarki odpadami na potrzeby praktycznych zastosowań, także
w oparciu o analizę decyzji administracyjnych wydawanych w konkretnych sprawa oraz orzecznictwa sądowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Wiedza 1: ADM_K2_W06 Absolwent zna i rozumie
metody tworzenia, konstruowania oraz
interpretowania tekstów prawnych P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W06

egzamin pisemny

W2

Wiedza 2: ADM_K2_W07 Absolwent zna i rozumie
metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania
informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji
P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W07

egzamin pisemny

W3

Wiedza 3: ADM_K2_W08 Absolwent zna i rozumie
normy prawne regulujące instytucje, sposób ich
powoływania oraz ich kompetencje P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W08

egzamin pisemny

W4

Wiedza 4: ADM_K2_W09 Absolwent zna i rozumie
funkcjonowanie w sferze administracji instytucji prawa
materialnego oraz procesowego w Polsce, Unii
Europejskiej oraz organach i organizacjach
międzynarodowych P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W09

egzamin pisemny

U1

Umiejętności 1: ADM_K2_U03 Absolwent potraﬁ
samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa P7U_U

ADM_K2_U03

egzamin pisemny

U2

Umiejętności 2: ADM_K2_U04 Absolwent potraﬁ
prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu
prawa i administracji P7U_U

ADM_K2_U04

egzamin pisemny

U3

Umiejętności 3: ADM_K2_U07 Absolwent potraﬁ
wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
o administracji do zgodnego z prawem oraz zasadami
etyki analizowania i rozstrzygania problemów
zawodowych P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Źródła prawa dotyczącego gospodarki odpadami

W1, W2, U2

2. Pojęcie odpadów
2.1. odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne
2.

W1, W2, W3, U1, U2, U3
2.2. odpady komunalne
2.3. inne kategorie odpadów

3.

3. Hierarchia sposobów postępowania z odpadami

W3, W4, U3

4. Gospodarka odpadami i gospodarowanie odpadami
4.1. Gospodarka odpadami
4.2. Gospodarowanie odpadami
4.

W3, W4, U3
4.3. Zbieranie odpadów
4.4. Transport odpadów
4.5. Przetwarzanie odpadów

5.

5. Magazynowanie odpadów

W3, W4, U3

6.

6. Składowanie odpadów

W3, W4, U3

7. Posiadacz odpadów i wytwórca odpadów
7.

7.1. Obowiązek usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego dla ich
składowania lub magazynowania

W3, W4, U3

8. Wybrane formy reglamentacji działalności polegającej na gospodarowaniu
odpadami
8.1. Zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów
8.

8.2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instancji

W3, W4, U3

8.3. Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających
produkty w opakowaniach i podmiotów gospodarujących odpadami
8.4. Pozwolenia i zezwolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązującej
ustawy
9. Wybrane sankcje administracyjnoprawne odnoszące się do gospodarowania
odpadami
9.1. Cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia

9.

9.2. Wykreślenie z rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
wprowadzających produkty w opakowaniach i podmiotów gospodarujących
odpadami

W3, W4, U3

9.3. Wstrzymanie działalności
9.4. Kary administracyjne

Sylabusy

218 / 229

10.

10.Egzekucja administracyjna obowiązku usunięcia odpadów

W3, W4, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wielokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu prawo administracyjne osobowe i rzeczowe

Sylabusy
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Polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Blok przedmiotów specjalnościowych Administracja
zrównoważonego rozwoju

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMAZRN.280.621764956b629.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
Poziom kształcenia
drugiego stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne

Języki wykładowe
Polski
Dyscypliny
Nauki prawne
Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi założeniami teoretycznymi oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi
polityki społecznej oraz zabezpieczenia społecznego, na które składają się ubezpieczenia społeczne, zaopatrzenie
społeczne i pomoc społeczna.

C2

Zapoznanie słuchaczy z polskim systemem ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeniem emerytalnym,
rentowym, chorobowym i wypadkowym.

C3

Zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi ubezpieczeń społecznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Wiedza 1: ADM_K2_W05 Absolwent zna i rozumie
prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek
i organów państwa P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W14

egzamin pisemny

W2

Wiedza 2: ADM_K2_W07 Absolwent zna i rozumie
metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania
informacji o prawie i funkcjonowaniu administracji
P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W14

egzamin pisemny

W3

Wiedza 3: ADM_K2_W14 Absolwent zna i rozumie
profesjonalne narzędzia służące do pozyskiwania I
wykorzystywania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracjiP7U_W,
P7S_WK

ADM_K2_W05,
ADM_K2_W07,
ADM_K2_W14

egzamin pisemny

U1

Umiejętności 1: ADM_K2_U01 Absolwent potraﬁ
prawidłowo interpretować zjawiska prawne i inne
zachodzące w administracji oraz ich wzajemne relacje
P7U_U

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

U2

Umiejętności 2: ADM_K2_U02 Absolwent potraﬁ
wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się wiedzą
z zakresu nauk o prawie i administracji oraz
podstawową wiedzą interdyscyplinarną i pozyskiwać
dane dla analizowania procesów i zjawisk w tym
zakresie P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

U3

Umiejętności 3: ADM_K2_U12 Absolwent potraﬁ
wykorzystać profesjonalne narzędzia służące
do pozyskiwania informacji właściwych dla zakresu
czynności podejmowanych w administracji P7U_U

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

U4

Umiejętności 4ADM_K2_U13 Absolwent potraﬁ
umiejętnie komunikować się ze specjalistami
w zakresie nauk administracyjnych P7U_U, P7S_UK

ADM_K2_U01,
ADM_K2_U02,
ADM_K2_U12,
ADM_K2_U13

egzamin pisemny

K1

Kompetencje społeczne 1: ADM_K2_K01 Absolwent
jest gotów do doskonalenia oraz uzupełniania nabytej
wiedzy i umiejętności a także rozumie potrzebę
stałego dokształcania się P7S_KK

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny

K2

Kompetencje społeczne 2: ADM_K2_K07 Absolwent
jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny
P7S_KK

ADM_K2_K01,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

analiza aktów normatywnych

5

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i charakterystyka polityki społecznej oraz systemu zabezpieczenia
społecznego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

2.

Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy polityki społecznej i
zabezpieczenia społecznego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

3.

Założenia polityki społecznej (zasada solidaryzmu, zasada sprawiedliwości
społecznej, zasada społecznej gospodarki rynkowej)

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

4.

Charakterystyka ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenia społecznego i polityki
społecznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

5.

Zakres przedmiotowy zabezpieczenia społecznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

6.

Charakterystyka prawa zabezpieczenia społecznego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

7.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ﬁnansowanie i charakterystyka
świadczeń

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

8.

Ubezpieczenie emerytalne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

9.

Ubezpieczenie rentowe

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

10.

Ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

11.

Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny (pytania otwarte)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych.

Sylabusy
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Fundusze europejskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.280.621764917ab56.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z polityką spójności Unii Europejskiej oraz funkcjonowaniem
administracyjnego systemu jej wdrażania w UE. Po zakończeniu kursu student powinien rozumieć prawne
i instytucjonalne podstawy realizacji unijnej polityki spójności oraz relację między prawem UE a prawem
krajowym w tej dziedzinie.

C2

Celem kursu jest również kształtowanie i trenowanie umiejętności analizy i interpretacji aktów prawa dotyczących
funduszy europejskich oraz praktycznych umiejętności związanych z pozyskiwaniem unijnego doﬁnansowania
i realizacją projektów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie pojęcia z zakresu unijnej polityki
spójności oraz dotyczące jej wdrażania na poziomie
ADM_K2_W01
krajowym.

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Student zna i rozumie relacje i sposób funkcjonowania
instytucji krajowych oraz Komisji Europejskiej
w zakresie realizacji unijnej polityki spójności oraz ma
wiedzę dotyczącą zależności między aktami prawa
unijnego a aktami prawa krajowego w tej dziedzinie.

ADM_K2_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Student zna i rozumie funkcjonowanie w sferze
administracji unijnej i polskiej instytucji prawa
materialnego oraz procesowego w dziedzinie unijnej
polityki spójności.

ADM_K2_W09

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

Student potraﬁ prawidłowo posługiwać się
terminologią z zakresu prawa dotyczącego unijnej
polityki spójności oraz administracji zajmującej się jej
realizacją.

ADM_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu
funduszy europejskich do zgodnego z prawem
analizowania i rozstrzygania problemów zawodowych.

ADM_K2_U07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów projektów UE z uwzględnieniem zdobytej
wiedzy o unijnej polityce spójności.

ADM_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Student jest gotów do projektowania i wykonywania
zadań zawodowych zawiązanych z projektami
realizowanymi z unijnych funduszy oraz zrozumie
odpowiedzialność za ich skutki w środowisku
społecznym.

ADM_K2_K08

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

75

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Finanse Unii Europejskiej (unijna polityka spójności jako podstawowa polityka
wydatkowa UE)

W1, W3, U1, K1

2.

Fundusze unijnej polityki spójności

W1, W3, U1, K1

3.

Kwaliﬁkowalność regionów do objęcia wsparciem

W1, W2, U1, K1

4.

Zasady pomocy

W1, W2, U1, K1

5.

Strategiczne podejście do spójności

W2, W3, K1, K2

6.

Ewaluacja

W2, W3, K1, K2

7.

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola

W2, W3, K1, K2

8.

Źródła prawa regulujące system rozdziału środków z funduszy unijnej polityki
spójności w Polsce

W1, W2, W3, U1, U2, K1

9.

Treść polskich programów operacyjnych

W2, W3, U2, K1

10.

Struktura organizacyjna polskiej administracji obsługującej system rozdziału
środków z funduszy unijnej polityki spójności

W2, W3, U2, K1

11.

Procedura rozdziału środków

W2, W3, U2, K1, K2

12.

Podstawowe zasady przygotowania projektów

W1, W2, U2, K1, K2

13.

Zasady realizacji projektów (wykorzystanie doﬁnansowania, w tym zasady
udzielania zamówień, taryﬁkator korekt ﬁnansowych, sprawozdawczość w
obowiązującym systemie teleinformatycznym)

W2, W3, U2, K1, K2

14.

System kontroli projektów

W2, W3, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań). Czas
trwania egzaminu 30 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem
systemu USOS. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi
terminami.

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach, w ramach których
realizowane są określone zadania praktyczne. Pozytywne ukończenie
każdego z tych zadań wiązać się będzie z uzyskaniem dodatkowych
punktów na egzaminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem przystąpienia jest zdany egzamin z przedmiotu Prawo europejskie.

Sylabusy
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Odpowiedzialność w administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
administracja

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAADMN.280.62176491d002f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20, ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z problematyką odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty wykonujące administrację
publiczną oraz osoby zatrudnione w tych podmiotach.

C2

Zapoznanie słuchaczy z problematyką sankcji prawnych oraz ich rodzajami.

C3

Zapoznanie słuchaczy z zasadami odpowiedzialności w administracji publicznej na gruncie prawa cywilnego,
prawa pracy i prawa urzędniczego, prawa karnego oraz dyscypliny ﬁnansów publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Wiedza 1: ADM_K2_W02 Absolwent zna i rozumie
ustrój, struktury i funkcjonowanie państwa oraz jego
instytucji, a także jednostek niepublicznych P7U_W,
P7S_WG,

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

Wiedza 2: ADM_K2_W05 Absolwent zna i rozumie
prawa i obowiązki jednostki wobec innych jednostek
i organów państwa P7U_W, P7S_WG

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

Wiedza 3: ADM_K2_W13 Absolwent zna i rozumie
formy dalszego zawodowego rozwoju P7U_W, P7S_WK

ADM_K2_W02,
ADM_K2_W05,
ADM_K2_W13

egzamin pisemny,
zaliczenie

U1

Umiejętności 1: ADM_K2_U03 Absolwent potraﬁ
samodzielnie zebrać, zinterpretować i wykorzystać
instytucje prawa materialnego oraz procedury w celu
podjęcia decyzji stosowania prawa P7U_U

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

Umiejętności 2: ADM_K2_U07 Absolwent potraﬁ
wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk
o administracji do zgodnego z prawem oraz zasadami
etyki analizowania i rozstrzygania problemów
zawodowych P7U_U, P7S_UW

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

U3

Umiejętności 3: ADM_K2_U11 Absolwent potraﬁ
umiejętnie przekazywać zdobytą wiedzę i proponować
rozstrzygnięcia problemów z zakresu funkcjonowania
administracji osobom spoza grona specjalistów P7U_U,
P7S_UO P7S_UU

ADM_K2_U03,
ADM_K2_U07,
ADM_K2_U11

egzamin pisemny,
zaliczenie

K1

Kompetencje 1: ADM_K2_K04 Absolwent jest gotów
do identyﬁkowania i rozstrzygania zgodnie z zasadami
prawa oraz etyki dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu P7U_K, P7S_KR

ADM_K2_K04,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

K2

Kompetencje 2: ADM_K2_K07 Absolwent jest gotów
do myślenia i działania w sposób kreatywny P7S_KK

ADM_K2_K04,
ADM_K2_K07

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

ćwiczenia

20

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do ćwiczeń

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Odpowiedzialność w systemie prawnym

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

2.

Sankcje w prawie

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

3.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną przez wykonywanie
administracji publicznej w prawie cywilnym

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

4.

Wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej jako zdarzenie szkodzące

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

5.

Podmioty ponoszące odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez wykonywanie
administracji publicznej

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

6.

Szkoda i krzywda w prawie cywilnym

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

7.

Dochodzenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z
wykonywaniem administracji publicznej

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

8.

Regresowanie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez wykonywanie
administracji publicznej

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

9.

Odpowiedzialność w świetle prawa pracy i prawa urzędniczego

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

10.

Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo

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

11.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności karnej

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

12.

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej

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

13.

Wybrane skutki skazania za przestępstwo

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

14.

Prawnokarna ochrona funkcjonariuszy publicznych i zrównanych z nimi podmiotów

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

15.

Wybrane konstrukcje procesowe odnoszące się do uczestnictwa urzędnika w
procesie karnym

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

16.

Szczególne regulacje prawnokarne związane z COVID-19

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

17.

Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów
publicznych

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

Sylabusy
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18.

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych

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

19.

Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych

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

20.

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych

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

21.

Skutki naruszenia dyscypliny ﬁnansów publicznych

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Kazusy i pytania otwarte

ćwiczenia

zaliczenie

Obecność na ćwiczeniach. Kolokwium zaliczeniowe w formie kazusów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku:

Intellectual Property and New Technologies

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

angielski

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

95%

Filozoﬁa

3%

Językoznawstwo 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek, pod względem treści nauczania, ma za zadanie przekazać studentom specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa
własności intelektualnej w relacji do nowych technologii. Jest to obszar, który obecnie decyduje o kierunkach rozwoju
prawa własności intelektualnej wpływający na przekształcenie dotychczasowych paradygmatów. Z drugiej strony jest to
również obszar o dużym znaczeniu praktycznym, wychodzący naprzeciw zapotrzebowaniu społeczno-gospodarczemu. Po
trzecie, jest to obszar rozwijający się dynamicznie na poziomie ponadnarodowym. Program studiów odzwierciedla każdy
z wymienionych aspektów, zarówno poprzez język, formę i treści nauczania. Tym samym, posiada on charakter
odmienny w stosunku do dotychczasowych programów na UJ. Różnice obecne zakresie treści programowych objawiają
się w następującym zakresie:
- kursy związane z prawem własności intelektualnej na studiach magisterskich mają charakter ogólny i nie oferują
zaawansowanej wiedzy w tej materii;
- najbardziej zbliżony program na studiach pierwszego stopnia Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
koncentruje się na obszarze mediów i posiadając proﬁl praktyczny nie zapewnia w podobnym stopniu studentom
możliwości prowadzenia badań naukowych i przekazania specjalistycznej wiedzy w relacjo do nowych technologii;
- istniejące programy nauczania w mniejszym zakresie przyjmują uniwersalną (międzynarodową) perspektywę
nauczania, koncentrując się na prawie polskim.
Ponadto, różnice są obecne także w zakresie formy kształcenia. Wnioskowany kierunek studiów zakłada w szerokim
stopniu (także w kursach prowadzonych online) interaktywną formę zajęć, opartą głównie na konwersatoriach i
warsztatach organizowanych w relatywnie małych grupach studentów. W szczególności przemawia za tym przyjęcie
szerokiej, otwartej listy przedmiotów specjalizacyjnych skoncentrowanych na wyselekcjonowanych zagadnieniach z
dziedziny prawa własności intelektualnej. Ponadto, program prowadzony jest w całości w języku angielskim.

Charakterystyka kierunku
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Koncepcja kształcenia
Uruchamiane studia mają ścisły związane zarówno ze strategią UJ, jak i działalnością dydaktyczną i badawczą Wydziału
Prawa i Administracji, w tym Katedry Prawa Własności Intelektualnej, jako jednostek prowadzących studia na UJ. Nowy
kierunek studiów w pełni wpisuje się w cele i realizuje potrzeby wyrażone w Programie Rozwoju UJ na lata 2014-2020.
Ponadto, kierunek został opracowany przy współudziale Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędu
Patentowego RP w ramach zawartego w 2018 roku Memorandum of Understanding (MoU). Wskazana współpraca zakłada
współdziałanie na poziomie organizacyjnym, merytorycznym, oraz ﬁnansowym i marketingowym, co wprost powinno
oddziaływać na zbudowanie prestiżu prowadzonych studiów.
Kierunek stara się odpowiednio wykorzystać infrastrukturę badawczo-dydaktyczną UJ. Kadra dydaktyczna pochodzi w
podstawowym zakresie z Wydziału Prawa i Administracji, w szczególności Katedry Prawa Własności Intelektualnej. Od wielu
lat Katedra ta skupia pracowników będących wybitnymi specjalistami z tej dziedziny w naszym kraju. Nowe studia są okazją
wykorzystania jej potencjału nie tylko dydaktycznego, ale i badawczego. W tym zakresie znajdą zastosowanie doświadczenia
praktyczne pracowników oraz wnioski płynące z aktualnych i przyszłych badań, które będą zintensyﬁkowane w obszarze
nowych technologii.
Efekty kształcenia również odwołują się do trzech wiodących założeń koncepcji kształcenia - szczególnej wiedzy z obszaru
dużym o znaczeniu praktycznym; internacjonalizacji oraz nowatorskiej formy prowadzenia studiów.

Cele kształcenia
zapewnienie studentom najwyższej jakości nauczania
internacjonalizacja procesu dydaktycznego
zaspokojenie potrzeb rynku pracy
przekazanie spejcalistycznej wiedzy z zakresu relacji prawa własności intelektualnej z nowymi technologiami
przedstawienie europejskich i światowych trendów w zakresie rozwoju prawa właności intelektualnej w kontekście
nowych technologii
optymalne wykorzystanie potencjału badawczego jednostki prowadzącej i infrastruktury badawczej

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Rozwój nowych technologii wymusił daleko idące zmiany w obszarze prawa własności intelektualnej. Przedsiębiorstwa
działające na rynku nowych technologii odczuwają braki kadrowe w zakresie specjalistów z zakresu prawa nowych
technologii. Absolwent kierunku Intellectual Property and New Technologies powinien być przygotowany do podjęcia pracy
w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sferze nowych technologii. Ze względu na język nauczania
potencjalne miejsce zatrudnienia nie jest ograniczone do instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie Polski.
W szczególności absolwenci proponowanego kierunku powinni znaleźć zatrudnienie w:
- przedsiębiorstwach z branży nowych technologii, zarówno w departamentach prawnych, jak i innych jednostkach
działających na styku własności intelektualnej i nowych technologii,
- kancelariach i ﬁrmach prawniczych specjalizujących się w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii,
- instytucjach rządowych działających w obszarach związanych z tematyką studiów, zarówno krajowych, jak i
zagranicznych, czy też UE,
- instytucjach pozarządowych o polach działalności związanych z przedmiotowym obszarem kształcenia
Ukończenie studiów może stanowić formę podniesienia kompetencji zawodowych dla studentów już posiadających ogólne
wykształcenie prawnicze i wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy.

Charakterystyka kierunku
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się bezpośrednio wskazują na związek potrzebami społeczno-gospodarczymi. W tym zakresie
zostały uwzględnione:
- na poziomie wiedzy - podstawy relacji prawa własności intelektualnej do nowych technologii, stosowane i
proponowane rozwiązania na tym polu w zakresie treści prawa i procedur;
- na poziomie umiejętności – zdolności do interpretowania prawa stanowionego i orzecznictwa i „prawa w
działaniu” a następnie zdolności do formułowania opinii i dalszego przekazywania
- na poziomie kompetencji – budowanie świadomości absolwenta względem związków prawa z nowymi
technologiami i odpowiednich postaw oraz gotowości do podejmowania działań.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Jednostką prowadzącą studia jest Wydział Prawa i Administracji. Ze względu na główny przedmiot studiów (prawo własności
intelektualnej), podstawowy ciężar kształcenia zostanie zrealizowany w ramach działalności Katedry Prawa Własności
Intelektualnej, aczkolwiek przy aktywnej współpracy przy wdrażaniu przyjętego programu naukowo-dydaktycznego innych
jednostek Wydziału i Uniwersytetu.
Katedra Prawa Własności Intelektualnej od ponad 15 lat jest wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie szeroko zakrojonych
badań w sferze polskiego i międzynarodowego prawa własności intelektualnej. Badania te obejmują obszary bezpośrednio
związane z kierunkiem studiów Intellectual Property and New Technologies, czyli: prawo patentowe (w tym ochronę wzorów
użytkowych i zdobniczych), prawo znaków towarowych i oznaczeń pochodzenia prawo ochrony know-how, prawo autorskie i
prawa pokrewne, prawo prasowe (w tym radiowe i telewizyjne), prawo ochrony dóbr osobistych, prawo informacyjne, prawo
antymonopolowe, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo gospodarcze (handlowe) oraz prawne zagadnienia
marketingu i reklamy, ochronę danych osobowych. Rezultaty wszystkich badań prezentowane są w publikacjach
pracowników naukowych Katedry, w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach oraz przekazywane studentom w bieżącej
działalności dydaktycznej.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy naukowi Katedry Prawa Własności Intelektualnej prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa własności
intelektualnej, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa mediów, prawa prasowego i komercjalizacji
własności intelektualnej.
Działalność dydaktyczna, ściśle związana z zainteresowaniami naukowymi pracowników jest prowadzona nie tylko na rzecz
studentów Wydziału Prawa i Administracji, ale innych wydziałach uniwersytetu oraz szkół wyższych w Polsce.
Z uwagi na przyjęty program kształcenia na kierunku Intellectual Property and New Technologies, wszyscy prowadzący
zajęcia dydaktyczne posiadają istotne doświadczenie w zakresie problematyki objętej tematyką wykładów, w wielu
wypadkach są uznanymi specjalistami (praktykami) w swojej dziedzinie. Część zajęć prowadzona jest przez ekspertów
międzynarodowych, ﬁnansowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) zgodnie z MoU zawartym z
Uniwersytetem Jagiellońskim. Wskazani eksperci są zatwierdzani przez Steering Committee złożony przez przedstawicieli UJ,
WIPO i Urzędu Patentowego RP i wybierani spośród wiodących europejskich badaczy z zakresu prawa własności
intelektualnej.
Studenci kierunku są bieżąco aktywizowani do prowadzenie badań w obszarze objętym tematyką studiów. W ramach wielu
prowadzonych kursów będą zobligowani do przygotowania samodzielnych lub grupowych projektów badawczych w
newralgicznych obszarach dla własności intelektualnej i nowych technologii. Ponadto, w oparciu o wytyczne i wskazówki
promotorów na podstawie badań własnych z wykorzystaniem literatury i orzecznictwa, studenci są zobowiązani do
przygotowania prac magisterskich.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Wydział Prawa i Administracji UJ zapewnia wysoki standard jakości infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz jej
dostępność dla osób niepełnosprawnych. 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.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0421

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Preambuła
Zważywszy na:
– rosnące znaczenie własności intelektualnej na świecie w rozwoju gospodarki, technologii, społeczeństwa i kultury;
– fundamentalne znaczenie rozwoju zasobów ludzkich dla skutecznego i integralnego wykorzystania systemu
własności intelektualnej w świetle nowych globalnych wyzwań;
– korzyści płynące z oferowania zaawansowanego programu kształcenia w dziedzinie prawa własności intelektualnej;
– wysoki poziom wiedzy specjalistycznej opracowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) za
pośrednictwem Akademii WIPO, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) oraz Uniwersytet Jagielloński w
zakresie nauczania i badań w dziedzinie prawa własności intelektualnej;
Uniwersytet Jagielloński (UJ), Wydział Prawa i Administracji uruchamia studia drugiego stopnia Intellectual Property and New
Technologies utworzone w oparciu o porozumienie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem
Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP).
Na mocy porozumienia pomiędzy ww. podmiotami tj. WIPO, UPRP oraz Uniwersytetem Jagiellońskim został utworzony
Steering Committee (dalej jako Komitet Wykonawczy) posiadający kompetencje doradcze i opiniodawcze w zakresie kształtu
i realizacji programu kształcenia na kierunku Intellectual Property and New Technologies.
Rozdział I Postanowienia ogólne
1. Użyte określenia oznaczają:
a. wykład – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot;
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania
studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w
szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w
szczególności w zakresie sporządzaniu pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu w określonej formie;
f. proseminarium – forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do udziału w seminarium;
g. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i
studentów;
h. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w
zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
i. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod
kierunkiem prowadzącego przedmiot;
j. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
k. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się i
podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład, konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt,
seminarium, proseminarium, lektorat oraz warsztat;
l. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie
wykładu , określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną część przedmiotu.
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Pomocniczą formą kształcenia mogą być: ćwiczenie, konwersatorium oraz warsztat;
m. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
n. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo
wykładu o długości jednej godziny, lektur, infograﬁki;
o. egzamin online – weryﬁkacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych
umożliwiających komunikację na odległość.
2. Program studiów na kierunku Intellectual Property and New Technologies jest w całości realizowany w języku angielskim.
3. Studia drugiego stopnia na kierunku Intellectual Property and New Technologies trwają 3 semestry.
4. Semestr pierwszy jest realizowany w formie wykładów online z użyciem e-podręczników , semestr drugi realizowany jest w
formie bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.
5. Semestr trzeci przeznaczony jest na realizację seminarium magisterskiego i praktyk zawodowych.
6. Warunkiem zrealizowania programu studiów drugiego stopnia i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego(dyplomowego)
jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 91 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w
programie studiów dla poszczególnych lat.
7. Plan studiów obejmuje dwie grupy przedmiotów: przedmioty obowiązkowe (O) oraz przedmioty fakultatywne (F).
8. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty fakultatywne. W uzasadnionym
przypadku mogą być usuwane przedmioty z grupy przedmiotów fakultatywnych.
9. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej
wersji.
10. Co najmniej 50% programu kształcenia realizowane jest w postaci zajęć dydaktycznych, wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich i studentów.
Rozdział II Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS
1. Wykład kończy się egzaminem.
2. Warsztat i konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze zaliczeniem.
3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład, warsztat i konwersatorium formach kształcenia kończy się zaliczeniem.
4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria magisterskie, proseminaria, tutoring,
lektoraty, w tym również prawnicze, warsztaty, szkolenia, projekty, praktyki zawodowe, zgodnie z programem/ planem
studiów.
5. Punktacji ECTS nie podlega szkolenie 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 przedmiotu.
Rozdział III Zaliczenie roku
1. Jednostką zaliczeniową w ramach toku studiów jest rok studiów.
2. Warunkami zaliczenia poszczególnych lat są:
a. dla pierwszego roku studiów – zaliczenie przedmiotów obowiązkowych i uzyskanie co najmniej 60 pkt ECTS oraz
zaliczenie szkolenia BHK,
b. dla drugiego roku studiów – zaliczenie praktyki zawodowej oraz zaliczenie seminarium magisterskiego; warunkiem
zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP.
3. Student jest zobowiązany do odbycia 1-miesięcznej praktyki zawodowej na drugim roku studiów. Za zgodą Kierownika
studiów praktyka może zostać zrealizowana na I roku studiów. Zasady realizacji oraz zaliczania praktyk określa ramowy
regulamin praktyk na kierunku Intellectual Property and New Technologies studia drugiego stopnia.
4. 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 (wpis warunkowy)
5. W sytuacji określonej w pkt. 4 dopuszczalne jest niezaliczenie maksymalnie jednego z przedmiotów obowiązkowych i
jednego przedmiotu fakultatywnego lub maksymalnie dwóch przedmiotów fakultatywnych.
6. Wpis warunkowy możliwy jest także w przypadku niezaliczenie kursu BHK.
7. W przypadku uzyskania wpisu, o którym mowa w pkt. 4 na kolejny rok studiów, student ma obowiązek do końca drugiego
roku, uzyskać liczbę punktów, która uzupełni różnicę punktową pozostałą z poprzedniego roku studiów oraz spełnić pozostałe
warunki przewidziane w programie studiów.

Program

8 / 99

8. 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 Przedmioty obowiązkowe
Przedmiotami obowiązkowymi na kierunku Intellectual Property and New Technologies, studia drugiego stopnia, są:
a. przedmioty realizowane w formie wykładu online:
– Patent Law
– Trade mark law and allied rights
– Copyright Law
– Introduction to EU Law
– New technologies, Ethical, Social and Legal perspective
b. przedmioty realizowane w formie bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów
– New technologies and patents
– Copyright in the digital age
– Commercial communication
c. lektorat prawniczy:
– English in IP matters
Rozdział V Przedmioty fakultatywne
Student kierunku Intellectual Property and New Technologies ma obowiązek zaliczyć nie mniej niż 6 przedmiotów z grupy
przedmiotów fakultatywnych.
Rozdział VI Ukończenie studiów
1. Dla ukończenia studiów na kierunku IPNT konieczne jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej i złożenie oraz zdanie
egzaminu dyplomowego w formie ustnej.
2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.
3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:
a. ½ średniej ocen z egzaminów;
b. ¼ oceny pracy dyplomowej;
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.
4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń i praktyki zawodowej oraz szkolenia BHK.
5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.
Rozdział VII Harmonogram zajęć
1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć 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 zajęć 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.
Rozdział VIII Rejestracja na przedmioty
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. Obowiązek rejestracji na zajęcia i składania deklaracji nie dotyczy pierwszego semestru pierwszego roku ze względu na
brak przedmiotów fakultatywnych. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe w pierwszym semestrze studiów zostanie
dokonana przez sekretariat studiów.
3. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W przypadku, gdy
niezaliczony przez studenta przedmiot fakultatywny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić
zgodę na zaliczenie innego przedmiotu fakultatywnego o zbliżonych efektach uczenia się w miejsce przedmiotu
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powtarzanego.
4. Rejestracja na przedmioty odbywa się nie później niż:
a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
b. do dnia 1 marca na przedmioty semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5. 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.
6. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłasza
nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
7. 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.
8. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z uniwersyteckiego adresu e-mail w domenie uj.edu.pl. Na ten
adres e-mail studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą administracyjną studenta (w tym
zawiadomienia, wezwania itd.)
Rozdział IX Terminy egzaminów
1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej dwa terminy egzaminów, przynajmniej jeden
termin egzaminu musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy
egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed
rozpoczęciem sesji.
2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu oraz bloku zajęć, Dziekan
Wydziału może wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej 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 dwa 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 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.
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 X Zasady przeprowadzania egzaminów
1. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.
2. Formę egzaminu ustala prowadzący przedmiot w porozumieniu z Dziekanem.
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, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - 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.
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8. Po egzaminie student ma prawo do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów.
9. Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu.
10. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator
przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.
11. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego określa Jagiellońskie Centrum Językowe.
Rozdział XI Zajęcia pomocnicze
1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że
koordynator przedmiotu 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 XII Praca dyplomowa
1. Zapisy na seminaria drugiego roku są prowadzone przez system USOSweb lub w Katedrach i samodzielnych Zakładach, po
uzyskaniu przez studenta wpisu na drugi rok.
2. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora
Rozdział XIII Postanowienie końcowe
Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

91

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

55

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

2

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

38

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

10

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

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 385

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Obowiązkowa praktyka w wymiarze 1 miesiąca realizowana na II roku studiów (w uzasadnionych przypadkach na I roku
studiów) zgodnie z regulaminem praktyk i opisem realizacji programu.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Praca dyplomowa w formie pracy pisemnej lub opublikowany artykuł naukowy o kryteriach zdeﬁniowanych przez
prowadzącego seminarium magisterskie (praca lub artykuł powinny być samodzielnym opracowaniem określonego
zagadnienia naukowego z dziedziny prawa własności intelektualnej prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności
studenta oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania)
Egzamin dyplomowy

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

IPN_K2_W01

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania systemu własności intelektualnej,
rodzaje źródeł prawa oraz usytuowanie tej dziedziny w systemie prawa

P7U_W, P7S_WG

IPN_K2_W02

Absolwent zna i rozumie aktualne teorię naukowe z zakresu prawa własności
intelektualnej, z uwzględnieniem właściwej terminologii

P7S_WK

IPN_K2_W03

Absolwent zna i rozumie metodologię badań stosowanych w nauce prawa własności
intelektualnej

P7S_WK,
P7S_WG

IPN_K2_W04

Absolwent zna i rozumie wpływ rozwoju technologicznego na proces tworzenia,
interpretowanie, stosowanie i egzekwowanie prawa

P7S_WK, P7U_W

IPN_K2_W05

Absolwent zna i rozumie międzynarodowe regulacje i instytucje mające znaczenie dla
funkcjonowania systemu prawa własności intelektualnej w Europie i na świecie i
posiada wiedzę dotyczącą kompetencji organów krajowych, regionalnych i
międzynarodowych w obszarze stanowienia i egzekwowania prawa, w szczególności
prawa własności intelektualnej.

P7S_WK

IPN_K2_W06

Absolwent zna i rozumie zasady ochrony osobistych i majątkowych twórców w
obszarze nowych technologii prawami własności intelektualnej

P7U_W, P7S_WK

IPN_K2_W07

Absolwent zna i rozumie prawo własności intelektualnej ze szczególnym
uwzględnieniem nowych technologii

P7S_WK

IPN_K2_W08

Absolwent zna i rozumie procedury uzyskiwania praw własności intelektualnej,
postępowania przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej i w ramach systemów
polubownego rozwiązywania sporów

P7S_WK, P7U_W,
P7S_WG

IPN_K2_W09

Absolwent zna i rozumie etyczne i prawne podstawy funkcjonowania mechanizmów
gospodarczych i kształtowania postaw innowacyjnych

P7S_WK

Kod

Treść

PRK

IPN_K2_U01

Absolwent potraﬁ formułować i przekazywać, w sposób powszechnie zrozumiały,
społeczeństwu (m.in. poprzez środki masowego przekazu) informacji i opinii
dotyczących własności intelektualnej i osiągnięć związanych z osiągnięciami
naukowymi, artystycznymi, czy przemysłowymi

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UK

IPN_K2_U02

Absolwent potraﬁ prawidłowo interpretuje przepisy i orzecznictwo z zakresu prawa
własności intelektualnej w obszarze nowych technologii

P7S_UW, P7U_U

IPN_K2_U03

Absolwent potraﬁ zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa do
identyﬁkacji przypadków naruszenia prawa i unikania jego naruszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem środowiska on-line

P7S_UW, P7U_U

IPN_K2_U04

Absolwent potraﬁ wykorzystać właściwe metody badawcze w celu identyﬁkowania i
analizowana problemów z zakresu styku prawa własności intelektualnej i nowych
technologii

P7S_UW, P7U_U

IPN_K2_U05

Absolwent potraﬁ interpretować i stosować przepisy prawa w celu ochrony
prywatności, danych osobowych i pozyskiwania treści cyfrowych

P7S_UW, P7U_U

IPN_K2_U06

Absolwent potraﬁ integrować informacje, dokonywać ich krytycznej oceny, a także
wyciągać wnioski oraz formułować opinie

P7S_UW, P7U_U

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

IPN_K2_U07

Absolwent potraﬁ pracować indywidualnie i w zespole; potraﬁ ocenić czasochłonność
zadania.

P7U_U, P7S_UO,
P7S_UU

IPN_K2_U08

Absolwent potraﬁ zgodnie z posiadaną wiedzą i predyspozycjami, dokonać planu
indywidualnego rozwoju zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

P7S_UO, P7S_UU

IPN_K2_U09

Absolwent potraﬁ biegle posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem
specjalistycznej terminologii z obszaru prawa własności intelektualnej

P7S_UK, P7U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

IPN_K2_K01

Absolwent jest gotów do absolwent rozumie znaczenie swojej działalności i związanej
z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

P7U_K, P7S_KK

IPN_K2_K02

Absolwent jest gotów do absolwent rozumie jakie znaczenie ma właściwe zarządzanie
P7U_K, P7S_KO
własnością intelektualną w przedsiębiorstwie oraz działalności badawczo-rozwojowej.

IPN_K2_K03

Absolwent jest gotów do absolwent jest gotów do otwartości do podejmowania
kontaktów społecznych i zawodowych.

P7S_KO

IPN_K2_K04

Absolwent jest gotów do absolwent jest gotów do podejmowania działań mających na
celu społeczne uświadomienie wagi własności intelektualnej i roli mediów w
społeczeństwie opartym na wiedzy.

P7S_KO, P7U_K

IPN_K2_K05

Absolwent jest gotów do absolwent ma świadomość problemów dotyczących
pozyskiwania informacji, zarządzania nią i późniejszego wykorzystywania, z
poszanowaniem prywatności, danych osobowych i praw własności intelektualnej.

P7S_KK

IPN_K2_K06

Absolwent jest gotów do absolwent jest gotów do stosowania zasad poszanowania
praw autorskich przy realizacji prac twórczych.

P7U_K, P7S_KO

IPN_K2_K07

Absolwent jest gotów do absolwent jest gotów do krytycznej analizy obowiązujących
przepisów prawa własności intelektualnej w kontekście dynamicznego rozwoju
nowych technologii.

P7S_KK

IPN_K2_K08

Absolwent jest gotów do absolwent jest gotów do przestrzegania prawa, szanuje
zasady etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.

P7S_KR, P7S_KO

IPN_K2_K09

Absolwent jest gotów do absolwent rozumie znaczenie ciągłego rozwijania się/
uczenia się/ dokształcania.

P7S_KK, P7S_KO,
P7U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Studenci zobowiązani są wybrać co najmniej 6 przedmiotów z listy przedmiotów fakultatywnych w drugim semestrze
pierwszego roku.
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
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Patent Law

45

6,0

egzamin

O

Trade mark law and allied rights

45

6,0

egzamin

O

Copyright Law

45

6,0

egzamin

O

Introduction to EU Law

30

4,0

egzamin

O

New technologies: Ethical, Social and Legal perspective

30

4,0

egzamin

O

Health and Safety Training

4

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

New technologies and patents

30

5,0

egzamin

O

Copyright in the digital age

30

5,0

egzamin

O

Commercial communication

30

5,0

egzamin

O

English in IP matters

10

2,0

egzamin

O

Guest lecturer course: Resolving IP and Technology Disputes through
Mediation and Arbitration

10

3,0

egzamin

F

Digital content

10

3,0

egzamin

F

Privacy and personal rights on the Internet

10

3,0

egzamin

F

Internet Service Providers liability

10

3,0

egzamin

F

Protection and licensing of software, data bases and computer games 10

3,0

egzamin

F

Infringements of IPRs in the ﬁeld of new technologies

10

3,0

egzamin

F

Future law for next technologies

10

3,0

egzamin

F

Guest lecturer course: Intellectual property overlaps

10

3,0

egzamin

F

Guest lecturer course: Patents, pharmaceutical and human rights

10

3,0

egzamin

F

Guest lecturer course: Protection and Access to non-personal data

10

3,0

egzamin

F

Jurisdiction and choice of law on the Internet

10

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 3
Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium magisterskie

O

Studenci są zobowiązani do wyboru jednego z seminariów magisterskich na drugim roku studiów
Seminarium: Patent Law and New Technologies

30

20,0

zaliczenie

F

Seminarium: Copyright and New Technologies

30

20,0

zaliczenie

F

Seminarium: Trade marks and Designs

30

20,0

zaliczenie

F

Seminarium: Civil Law and New Technologies

30

20,0

zaliczenie

F

Seminarium: Media & privacy

30

20,0

zaliczenie

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Patent Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.210.5cac67cb28981.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to deliver the comprehensive knowledge of the patent law in the elementary scope.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student knows and understands elementary patent
law institutions and regulations and properly
understands the role of patent protection in the
economy

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W05

egzamin pisemny
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W2

Student knows ethical and legal grounds for the
functioning of economic mechanisms and shaping of
innovation culture supported by the patent system
promoting innovation

IPN_K2_W09

egzamin pisemny

W3

Student has an elementary knowledge about patent
law, knowing and understanding international
regulations and institutions relevant for protection and
enforcement of patents

IPN_K2_W05

egzamin pisemny

W4

Student has a knowledge about inﬂuences of technical
development for the process of interpreting, applying
and enforcing patents rights,

IPN_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student can correctly interpret legal provisions, in
particular concerning protection of patents in the ﬁeld
of new technologies.

IPN_K2_U02

egzamin pisemny

U2

student can integrate relevant information to make
critical assessments and take conclusions,

IPN_K2_U02, IPN_K2_U06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student respects the rules of patent law and ethical
standards in professional application of the patent law

IPN_K2_K01, IPN_K2_K08

egzamin pisemny

K2

student is ready to apply the knowledge to identify
infringements and to avoid them

IPN_K2_K08

egzamin pisemny

K3

student is aware that his knowledge and skills need to
be permanently developed and updated.

IPN_K2_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

analiza i przygotowanie danych

25

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

zapoznanie się z e-podręcznikiem

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

analiza wymagań

10

analiza problemu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The content of the module is partly based on the World Intellectual Property Organization course WIPO DL-301
patents

1.

Sylabusy

Module 1 – Introduction. Nature and function of patent law
• Justiﬁcation for patents
• Relationship between the patent system and economic growth. Patent as protection tool of technical
innovation
Module 2 The diﬀerent layers of the international patent system
• International sources and principles in patent law
• National, regional and international patent application
• Institutional background (WIPO, EPO)
• Diﬀerent routes for obtaining protection
• European patent with the unitary eﬀect
Module 3 Patentability requirements I
• Patentable subject-matter / technical character
• Novelty
• Priority, non-prejudicial disclosures, ﬁrst-to-ﬁle vs. ﬁrst-to-invent and grace period
Module 4 Patentability requirements II. Exceptions from patentability
• Inventive step
• Industrial application
• Discoveries and non-patentable solutions
• Exclusions due to contradiction with public order and morality
Module 5 Right to an invention
• Ownership vs. inventorship
• Co-authorship
• Inventive contribution
• Employees’ inventions
o Selected national regimes
o Right to remuneration
• Ownership of university inventions
Module 6 From ﬁling application to patent expiration
• Patent documents
• Prior art search
• Filing date
• Unity of invention
• Formal examination
• Search report
• Substantive examination
• Patent termination (revocation, lapse)
Module 7 Scope of a patent protection
• Patent as an exclusive, transferable right
• Rights conferred by patent
• Negative and positive sphere of protection
• Substantial scope of a patent
• Territorial scope of a patent
• Temporal scope of a patent
Module 8 Forms of unauthorized use of patented inventions
• Direct infringement
• Infringement by equivalents
• Indirect patent infringement
• Partial infringement
• Atypical patents (second medical use)
Module 9 Patent exemptions
• Non-proﬁt and non-professional use
• Transit Exemption
• Research exemption
• Bolar exemption
• Prior users
Module 10 Patent exemptions
• Exhaustion of patents
o national, regional and international
o post-sale restrictions
• Compulsory licence
Module 11 Patent enforcement
• Civil court procedures
• Remedies
• Patent litigation strategies
• Relation between infringement and invalidation proceeding
• Enforcement in the international context
Module 12 Transferability and economic value of patents
• Assignment of the patent
• License agreements
• Diversity of the licence agreements
• Sub-licences
Module 13 Patents as a subject of technology transfer from universities to private sector
• Commercialisation of patents at universities
• IP policies and patents
Module 14. Alternatives to patent protection
• Introduction / utility models / trade secrets
• Choosing optimal strategy for protection
Module 15 Selected issues

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2, K3
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

The condition to pass the course is to complete all the tasks assigned
during the on-line course and to positively answer at least 51% of the test
exam questions
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Trade mark law and allied rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.210.5cac67cb29b28.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

At the end of the course the student should know and understand: (1) the history and development of trademark
law, international, regional and national trend of trademark law, principles of trade mark law, the key concepts
(including: trade mark/service mark, non-traditional trademarks, requirements for acquiring a trade mark, “use in
commerce”, the concept of priority, trade marks with reputation, well-known trademarks, licensing, assignment,
classiﬁcation systems, opposition, cancellation, exhaustion of the rights conferred by trade mark, infringement,
piracy/counterfeiting, litigation, the territorial nature of a trademark), the requirements for trademark protection,
the law and practice relating to the registration, enforcement and exploitation of trade mark rights; (2) the
deﬁnition of industrial design, several international treaties relevant to the protection of designs and the diﬀerent
approaches to protection of designs at the national level, the main features of the EU design regime, the
requirements for registered design protection, the entitlement to the design right and the content of the
registered design right, an informal design protection; (3) the relationships between competition policy, antitrust
law, unfair competition and certain forms of IP protection, the international treaties relevant to protection against
unfair competition and the developments in EU unfair competition law, the typical acts of unfair competition, the
role of unfair competition, national approaches towards combating unfair competition, particular acts of unfair
competition.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student knows institutions and regulations relevant for
trade mark, design and unfair competition protection
at the international, regional and national level and
properly understands the role of these forms of
protection.

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W07,
IPN_K2_W08

egzamin pisemny

W2

Student knows the procedures of trade mark and
design registration at international, regional and
national level.

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W07,
IPN_K2_W08

egzamin pisemny

W3

Student has knowledge and the ability to correctly
interpret the basic principles of selected institutions
and procedures in the area of trademark law,
industrial design law and the law of combating unfair
competition, in particular the principles of obtaining
protection, the content of rights and the
consequences of violation of law.

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W07,
IPN_K2_W08

egzamin pisemny

U1

Student can analyze regulations in the ﬁeld of
trademark law, industrial design law and the law of
combating unfair competition, in particular, to
interpret basic concepts, requirements, institutions
and procedures relating to the principles of obtaining
and enforcing relevant protection.

IPN_K2_U02, IPN_K2_U03

egzamin pisemny

U2

Student is able to use his knowledge of trademark,
industrial design protection and protection against
unfair competition to identify the infringement or
avoid it.

IPN_K2_U02, IPN_K2_U03

egzamin pisemny

IPN_K2_K02, IPN_K2_K04,
IPN_K2_K09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

Student is ready to take action for further education
and to raise the level of legal awareness of the society
in the area of industrial property law.
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

zapoznanie się z e-podręcznikiem

45

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

analiza i przygotowanie danych

25

analiza wymagań

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

25 / 99

Detailed module content:
Module I. Trademarks - Sources of law (international, European, national).
Regulatory instruments. Modern notion of trade mark. Deﬁnition of a trademark.
Conventional and unconventional trademarks; Certiﬁcation marks, Collective
marks, Unregistered trade marks. Functions of trademark. The notion and the
meaning of the case-law of CJ EU. Requirements for protection. Classiﬁcation of
Goods and Services. Nice Agreement. Absolute and relative grounds for refusal.
Is it a need for substantive examination? Acquired distinctiveness. National,
European and international routes for obtaining trade mark protection. Brief
characteristic of the procedures. Time and territory of protection. The requirement
of genuine use. Well known and reputed trademarks. Exclusive rights conferred
by registration. Exhaustion of the rights conferred by trade mark. Trade mark
infringement. Enforcement possibilities. Remedies.
Module II. Designs - Sources of law (international, national, European). The notion
of design. What can and what cannot be protected as design. Understanding of
novelty and individual character. Concept of informed user. Subject-matter of
protection. The notion of product. Designs as complex products. Component
parts. Non-visible parts or components. Must-ﬁt pieces must-match items. Spare
W1, W2, W3, U1, U2, K1
parts. Entitlement to rights. Registration procedure. Eﬀects of registration.
Speciﬁcity of Community Design. Protection of unregistered industrial designs.
Enforcement possibilities. Overlaps (copyright, unfair competition).
Module III - Geographical indications. Concept of protection. Sources of law.
Diﬀerent types of GIs. Ways of protection.
Module IV. Unfair Competition - What is understood as unfair competition. The
notion of unfair competition act. National laws and their divergences. Passing oﬀ
in the UK and US. French approach. General clause approach. International laws
(Paris Convention, TRIPS Agreement). Regional laws (EU directives). Variety of
unfair competition acts. Protection of trade names, product imitations,
denigration, false statements, unfair advertising (misleading, comparative, etc.),
free riding, etc.
Concept of misleading practices.
Module V - Trade Secrets. Trade secrets and know-how. Legal construction of
protection. Unfair competition act as the source of protection. EU directive on the
protection of undisclosed know-how and business information.
Module VII - Brand Management. Branding. Brand Management. Exploiting brands
(licensing, co-branding, franchising, character merchandising, nation branding).

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
The condition to pass is to complete all the tasks assigned during the online course, as well as positively answer at least 51% of the test exam
questions 

Wymagania wstępne i dodatkowe
No

Sylabusy
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Copyright Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.210.5cac67cb2b037.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The course aims at providing students with basic knowledge concerning the ﬁeld of copyright and related rights.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student knows English legal terminology, institutions
and regulations, in particular relevant for copyright
law and properly understands the role of management
of copyright protected works in commercial and R&D
activities.

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W06

egzamin pisemny

IPN_K2_U03, IPN_K2_U04

egzamin pisemny

IPN_K2_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student is able to correctly interpret legal provisions,
in particular concerning copyright protection and new
technologies. Student is able to apply knowledge of
copyright law to identify infringements and to avoid
them. Student is able to use appropriate scientiﬁc
methods in order to identify and analyse problems of
copyright and new technologies. Student is able to
interpret and apply legal provisions in cases of
copyright infringement.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is able to apply rules of respecting copyright
law while individual creation process.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do egzaminu

15

analiza orzecznictwa

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

analiza i przygotowanie danych

25

analiza wymagań

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Module 1: Copyright Law: Introduction
Nature and function of copyright law. Justiﬁcation for monopoly rights. Concept of
protection over immaterial goods. Copyright within general framework of
intellectual property rights. Copyright as exclusive, transferable rights and as a
moral rights protection.
Module 2: International sources and principles in copyright law. Copyright EU law
and CJEU’s jurisprudence. Europeanization of copyright law.
Module 3: Protection subject matter. Work as an object of art and as an object of
legal protective norms. Fixation. Originality versus creativity. Jurisprudence of the
CJEU in regard to protection subject matter.
Module 4: Works: independent – derivative - inspired. Other types of works
Module 5: Authorship. Who is an author? Cooperation while creating a work (coauthorship).
Module 6: Copyright as an exclusive right (economic rights) I. Justiﬁcation of
economic rights in a process of law making. History of economic rights.
Module 7: Copyright as an exclusive right (economic rights) II. Basic economic
rights in WIPO Treaties and the InfoSoc directive. Exhaustion of economic rights.
Directive 2001/29/EC, Case C-128/11, UsedSoft GmbH, US approach – ﬁrst sale
W1, U1, K1
doctrine.
Module 8: Copyright as a moral right (personal rights protection). The Berne
Convention and moral rights.
Modules 9, 10: Exceptions and limitations to copyright. Limitation system in
continental Europe (so-called exception list in the InfoSoc directive). Fair use
system in US/UK legal systems.
Module 11: Copyright as a transferable right: contracts (license and transfer of
rights). Collective management in copyright system.
Module 12: Copyright infringement (substantial and procedural issues): How to
infringe copyright directly and indirectly? Intermediary’s liability. TPM in copyright
(introduction).
Module 13: Enforcement of copyright. Enforcement directive. Case studies.
Evidence. Right of Information.
Module 14,15: Related rights system. Protection of rights of performers,
phonogram producers and broadcasting organizations in Rome Convention, TRIPS,
WIPO Performances and Phonograms Treaty and Digital Single Market directive.
The content of the course is partly based on the World Intellectual Property
Organization course WIPO DL-201 Copyright and Related Rights

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Passing the course consists of two elements: 1. Completion of assessment
parts included in e-learning modules, 2. Written exam consisting either of
case evaluation or test of 30 questions.
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Introduction to EU Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.210.5cac67cb2c64a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przekazanie podstawowych informacji na temat podstawowych zasad funkcjonowania unijnego
porządku prawnego oraz ich zastosowania w dziedzinie prawa własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna terminologię w języku angielskim
w zakresie prawa unijnego, w szczególności rozumie
takie pojęcia, jak autonomia prawa UE, pierwszeństwo,
IPN_K2_W05
bezpośredni skutek oraz wykładnia prounijna oraz
rozumie rolę prawa unijnego w systemie ochrony praw
własności intelektualnej (K_W05, K_U01)

egzamin pisemny

W2

Student posiada wiedzę na temat konsekwencji
stosowania prawa UE w dziedzinie własności
intelektualnej (K_W01)

IPN_K2_W05

egzamin pisemny

W3

Student posiada wiedzę na temat podziału
kompetencji miedzy UE a państwa członkowskie
w sferze praw własności intelektualnej (K_W05)

IPN_K2_W05

egzamin pisemny

W4

Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat
stosowania prawa UE w wieloskładnikowym porządku
prawnym, w szczególności w zakresie zasady
pierwszeństwa prawa UE przed prawem krajowym,
bezpośredniego skutku oraz prounijnej wykładni
(K_W01, K_W05, K_U02)

IPN_K2_W05

egzamin pisemny

W5

Student posiada wiedzę na temat konsekwencji
naruszenia prawa UE przez państwa członkowskie oraz
konsekwencji naruszenia przez UE wiążących ją umów
międzynarodowych w zakresie prawa własności
intelektualnej oraz konsekwencji wyroków
prejudycjalnych TSUE dla jednostek i organów
krajowych (K_W01, K_W05, K_W08, K_U02, K_U06)

IPN_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować wiedzę dotyczącą zasad i przepisów prawa
do identyﬁkacji konkretnego przypadku a w razie
IPN_K2_U03, IPN_K2_U04,
potrzeby jest w stanie identyﬁkować przypadki
IPN_K2_U06, IPN_K2_U07, egzamin pisemny
naruszenia prawa i unikania jego naruszenia
IPN_K2_U08, IPN_K2_U09
w wieloskładnikowym porządku prawnym,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa unijnego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedzialnego zarządzania i korzystania z praw
własności intelektualnej.

IPN_K2_K04, IPN_K2_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza orzecznictwa

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

20

analiza i przygotowanie danych

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

Sylabusy
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analiza wymagań

10

analiza problemu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Wprowadzenie. UE jako ponadnarodowa organizacja regionalna. Szczególny
charakter UE jako organizacji międzynarodowej w porównaniu z innymi
organizacjami międzynarodowymi , w szczególności w zakresie prawa własności
intelektualnej (WIPO, WTO) WIPO, WTO). Członkostwo UE w organizacjach
międzynarodowych związanych z prawami własności intelektualnej (np. WIPO).
2-3. Unia Europejska i państwa członkowskie. Podział kompetencji między Unią i
państwami członkowskimi. Zasada kompetencji przyznanych. Zasada
pomocniczości i proporcjonalności. Kategorie kompetencji UE. Charakter
kompetencji UE w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Wyłączny charakter
kompetencji w dziedzinie wspólnej polityki handlowej a handlowe aspekty
własności intelektualnej - najnowsze orzecznictwo TSUE.
4. Instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE i ich kompetencje w dziedzinie
W1, W2, W3, W4, W5,
własności intelektualnej.
U1, K1
5. Urząd ds. Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz Europejski Urząd ds. Własności
Intelektualnej (EUIPO)
6. Źródła prawa. Prawo pierwotne.Prawo pochodne. Umowy międzynarodowe i ich
skutki w prawie unijnym, ze szczególnym uwzględnieniem dotyczących własności
intelektualnej (TRIPS)
7. Autonomiczny charakter unijnego porządku prawnego. Pierwszeństwo prawa
unijnego przed prawem krajowym. Zasada prounijnej wykładni prawa krajowego.
8. Bezpośredni skutek. Analiza orzecznictwa.
9. Konsekwencje naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie. Ochrona praw
podmiotów indywidualnych wynikających z prawa UE.
10. Wzmocniona współpraca w ramach europejskiego systemu patentowego.
Zagadnienia prawne i instytucjonalne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykonanie zadań umieszczonych na platformie Egzamin pisemny - test

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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New technologies: Ethical, Social and Legal perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.210.5cac67cb2db69.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pod koniec kursu studenci powinni rozumieć znaczenie rozróżnienia technologii od techniki oraz posiadać
podstawową wiedzę o ﬁlozoﬁcznych i historycznych interpretacjach obu pojęć.

C2

Pod koniec kursu studenci powinni rozumieć wpływ, jaki zmiany technologiczne wywierają na jednostkę
i na społeczeństwo.

C3

Pod koniec kursu studenci powinni rozumieć rolę technologii w społeczeństwie informacyjnym.

C4

Pod koniec kursu studenci powinni rozumieć problemy prawne i wyzwania etyczne związane z konwergencją
nowych technologii;

C5

Pod koniec kursu studenci powinni znać pojęcie lex cybernetica i rozumieć, dlaczego i w jakim stopniu nowe
technologie stanowią wyzwanie dla tradycyjnych instytucji prawnych.

C6

Pod koniec kursu studenci powinni znać pojęcie cyberprzestrzeni i zrozumieć jej specyﬁkę techniczną i społeczną,
a w szczególności jej znaczenia dla interakcji międzyludzkich.

C7

Pod koniec kursu studenci powinni znać i rozumieć wpływ, jaki nowe technologie wywierają na procesy tworzenia
i stosowania prawa.

C8

Pod koniec tego kursu studenci powinni znać i rozumieć wpływ nowych technologii na zarządzanie wiedzą
i na samą wiedzę.

C9

Pod koniec kursu studenci powinni znać prawne, społeczne i etyczne implikacje rozwoju oraz konwergencji
różnych rodzajów nowych technologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wpływ nowych technologii na organizację
społeczeństwa i na obowiązujące w nim prawa.

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W09

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

wpływ nowych technologii na procesy tworzenia
i stosowania prawa.

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W09

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W3

student zna podstawowe typy technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W09

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W4

student ma wiedzę na temat wybranych zagadnień
związanych z informatyzacją i automatyzacją prawa
oraz obrotu prawnego

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W09

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W5

student ma wiedzę teoretyczną na temat problemów
prawnych, etycznych i technicznych związanych
z procesem audio-wizualizacji oraz komputeryzacji
prawa.

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W09

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W6

student ma wiedzę na temat wybranych zagadnień
dotyczących problemów prawnych, etycznych
i społecznych związanych z konwergencją nowych
technologii.

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W09

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W7

student ma wiedzę na temat wpływu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych na działania
jednostek.

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W09

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student ma umiejętność identyﬁkowania problemów
społeczno-prawnych związanych z rozwojem
i konwergencją różnego rodzaju nowych technologii.

IPN_K2_U03, IPN_K2_U06

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

student posiada umiejętność samodzielnej oceny
wybranych konkretnych zagadnień dotyczących
problemów prawnych, etycznych i społecznych
związanych z konwergencją nowych technologii.

IPN_K2_U02, IPN_K2_U06

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

IPN_K2_K09

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

studenci rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania
wiedzy na temat relacji zachodzących między prawem
a nowymi technologiami.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

24

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

38

analiza problemu

8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Co to jest technologia? Uwagi wprowadzające

W1, U1, K1

2.

Technologia i nauka

W6, U1, U2, K1

3.

Technologia jako zjawisko etyczne

W1, W5, U1

4.

Nowe technologie a zmiana społeczna

W1, W5, W6, W7

5.

Technologie informacyjne jako zjawisko społeczne

W5, W6, W7, U1, U2, K1

6.

Technologie komunikacyjne a ludzkie poznanie

W5, W6, U2, K1

7.

Nowe technologie a zarządzanie wiedzą

W1, W2, W3, W7, U1, U2,
K1

Sylabusy
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8.

Praktyka prawnicza a technologia zarządzania wiedzą

W1, W3, U1, U2, K1

9.

Cyberprzestrzeń a pojęcie prawa

W1, W3, W4, W6, W7,
U1, U2

10.

Hipertekst a jednolitość systemu prawnego

W1, W2, W4, W5, W6,
W7

11.

Nowe technologie a prawa człowieka

W1, W5, W6, W7

12.

Nowe technologie a tworzenie prawa: narodziny informatyki legislacyjnej

W1, W2, W5, W6, U1, K1

13.

Automatyzacja ujednolicania tekstów prawnych na przykładzie polskich
doświadczeń

W2, W3, W5, U2, K1

14.

Nowe technologie a stosowanie prawa

W2, W3, W5, W7, U1, U2,
K1

15.

Wybrane problemy dotyczące ochrony praw osobistych w komunikacji
elektronicznej

W1, W3, W4, W5, W6,
W7, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej, prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest wykonanie
wszystkich zadań przypisanych do kursu na platformie on-line
oraz udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 51%
egzaminacyjnych pytań testowych albo napisanie eseju na
zadany temat i jego ustna prezentacja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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New technologies and patents
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb32e36.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The objective of the course is to make students aware of the scale of changes digital technologies have brought
to patent law, consider the aim of the patents system as a tool of protection of innovative technologies and to
answer the question what kind of new technologies can be protected or excluded from patentability and what
kind of challenges/problems with patent law application occur in the ﬁeld of new technologies

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

The student knows English legal terminology,
institutions and regulations, relevant for patent law,
properly understands the role of patent protection in
the ﬁeld of new technologies, respects rules of patent
law and ethical standards in the professional
application of the patent law

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W05

egzamin pisemny

W2

The student knows ethical and legal grounds for the
functioning of economic mechanisms and shaping of
innovation culture with the help of a patent system
promoting innovation but excluding patent protection
for inventions disputable from an ethical point of view

IPN_K2_W09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

The student has advanced knowledge about actual
theories in patent law and knows methodologies used
in this ﬁeld and is able to use appropriate scientiﬁc
methods in order to identify and analyses problems of
patent law and new technologies

IPN_K2_U02, IPN_K2_U04,
egzamin pisemny
IPN_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student has knowledge about inﬂuences of
technical development for the process of interpreting,
applying and enforcing patents rights, correctly
interprets legal provisions and is able to integrate
relevant information, make a critical assessment and
make conclusions, as well as is able to apply this
knowledge to identify infringements and to avoid
them. He is aware his knowledge and skills need to be
permanently developed and updated

IPN_K2_K04, IPN_K2_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

5

analiza orzecznictwa

15

analiza aktów normatywnych

10

rozwiązywanie kazusów

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Patents as the legal tool for protecting new technologies. Patentable and nonpatentable subject matter in the ﬁeld of new technologies.
Patentability of computer-implemented inventions and business methods.
Functionality protection. Technical contribution - further technical eﬀect - any
hardware approaches.
Biotechnology and patents. Interpretation of patentability requirements.
Exclusions and exceptions. Disclosure. Scope of protection
Patents and pharmaceuticals. Second and further medical use. Data exclusivity.
Supplementary Protection Certiﬁcate (the rationale, legal requirements, duration,
SPC for paediatrics).

1.

W1, W2, U1, K1

Patent limitations with the focus on research exemption in the ﬁeld of new
technologies. Free use of research tools. Research exemption, freedom and
technical progress. Bolar exemption. Case study
(Polpharma S.A. Pharmaceutical Works vs Astellas Pharma Inc)
Recent challenges: Patents and artiﬁcial intelligence (AI)
Recent challenges: SEP - standard-essential patents; Non-practicing entities,
‘patent trolls’, patents and 3D printing,
Moot court

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

The exam in the form of a test. To pass the exam at least 51% of the total
amount of the points is needed.

Wymagania wstępne i dodatkowe
none

Sylabusy
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Copyright in the digital age
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb3418f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The objective of the course is to make students aware of the scale of changes digital technologies have brought
to copyright law, consider to what extent copyright and its tenets need to adapt to these technological changes
and evaluate the experiences of adjusting copyright law to the digital age and their success rate.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student knows English legal terminology, institutions
and regulations, in particular relevant for industrial
property law and properly understands the role of
management of industrial property right in
commercial and R&D activities

IPN_K2_W05

egzamin

W2

student knows ethical and legal grounds for the
functioning of economic mechanisms and shaping of
innovation culture

IPN_K2_W09

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student correctly interprets legal provisions, in
particular concerning protection of intellectual
property in the ﬁeld of new technologies

IPN_K2_U02

egzamin

U2

student is able to apply knowledge of law to identify
infringements and to avoid them with particular
emphasis on the online environment

IPN_K2_U03

egzamin

U3

student is able to use appropriate scientiﬁc methods
in order to identify and analyse problems of
intellectual property and new technologies

IPN_K2_U04

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is aware of relevance of appropriate
intellectual property management in a company and
in a research-development activities

IPN_K2_K02

egzamin

K2

student respects copyright in his/her individual
creation process

IPN_K2_K06

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

51

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Historical outline of copyright and new technologies. Philosophical, political and
economic justiﬁcation of copyright protection and their signiﬁcance in the context
of new technologies. Copyright and artiﬁcial intelligence.

W1, U1, U3, K2

2.

Subject matter of copyright. Speciﬁc types of works (compilations, databases,
computer programs). Originality requirement in regard to new technologies:
idea/expression dichotomy.

W1, U1, U2, K1

3.

Digital Single Market Directive. Musical copyright licensing.

W1, U1, U2

4.

Economic rights system in copyright: right to reproduction (case studies: digital
content, streaming); right to distribution (case study: exhaustion); Digitization of
works for public purposes. Case study: Google Books. Digital libraries.

W1, U1, U3, K2

5.

Moral rights and new technologies. Parody, social media and the Berne
Convention.

W2, U1

6.

Copyright contracts. Cloud services. European Copyright Contract Law. Collective
management and digital rights management.

W1, U2, K1

7.

Enforcement and TPMs.

W1, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
2 pytania opisowe + kazus
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Commercial communication
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb35a93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

At the end of the course the student should: - understand the diﬀerent functions of main instruments of
commercial communication - know the concept of the average consumer - understand the economic bases of
trade mark protection and its role in the intellectual property system - know the requirements for the registration
of trade marks (absolute and the relative grounds) - known the rights conferred by a trade mark - understand
mutual relationship between trade names, geographical indications and trade marks - understand the general
conditions for trade mark infringement and deﬁne three diﬀerent potential categories of infringement - identify
the limitations and exclusions from trade mark infringement - discuss the trade mark use on the Internet and the
new types of infringement that can be committed using the Internet - understand the conditions for establishing
liability of Internet service providers - understand the economic bases of design protection and its role in the
intellectual property system - distinguish features of product's appearance which are protectable as design understand the requirement for novelty and individual character and apply them in a case study - know the
basics of EU design registration and conditions for EU informal design protection - know diﬀerent IP regimes
applicable for design protection and discuss the results of cumulative protection of designs - explain the
entitlement to the design right (e.g. in case of commissioned designs) - discuss the content of the registered
design right and its limitations - understand the notion of unfair competition regulation - be able to identify the
basic legal approaches against unfair competition and indicate the diﬀerences - indicate the basic acts of unfair
competition and determine their nature - should know the regulation of the advertisement in relation to its
particular types

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student understands the role of design in commercial
communication and knows the principles of its
protection within the design regime, knows
regulations relevant for design protection at the
international, regional and national level and properly
understands the role of these forms of protection

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W05

egzamin pisemny

W2

Student understands the role of trade mark in
commercial communication, knows the principles of
selected institutions from the law of trade marks as
well as the relevant international, regional and
national regulations and properly understands the role
of these forms of protection

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W05

egzamin pisemny

W3

Student has knowledge and the ability to correctly
interpret the regulations and jurisprudence relating to
trade mark protection •

IPN_K2_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student is able to interpret the regulations and court
decisions relating to design protection

IPN_K2_U02

egzamin pisemny

U2

student is able to use his knowledge of design
protection to identify the infringement or avoid it

IPN_K2_U03

egzamin pisemny

U3

Student is able to use his knowledge of trade mark
protection to identify the “classic” case of trade mark
infringement as well as the new types of such
infringement in the digital environment or avoid them

IPN_K2_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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graduates are ready to critically analyze the current
intellectual property law regulations relating to
commercial communication in the context of the
dynamic development of new technologies.

K1

IPN_K2_K07

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

60

analiza problemu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Week 1: Introduction: aim of the course, communication on the market, trade marks, designs, unfair competition in the context of commercial
communication
• What is commercial communication?
• Importance of commercial speech to modern economic, social and cultural life
• Instruments of commercial communication: trade marks, designs, advertising
• Historical outline and economic basics
• International treaties and EU law (overview)
• Commercial speech and fundamental rights
• Typical disturbances of commercial communication
• Concept of the average consumer
Week 2: Trademarks (TMs): economic background, concept and justiﬁcation, TMs as marketing and commercial communication tools,
conditions of protection, registration procedure (overview)
• The concept of trademark mark, functions and justiﬁcation of its protection
• Requirements for the registration of TMs (absolute and the relative grounds)
• Registration proceedings
Week 3: Ownership, scope of protection, trademark right and exceptions necessary for undistorted competition and free commercial
communication
• Entitlement and ownership
• Rights conferred by a trademark
• Limitations on trademark protection
Week 4: Invalidity, infringement in classical cases and new types of infringement in the digital environment
• Invalidity grounds and proceedings
• The general conditions for infringement and the categories of infringement
• The new types of infringement in the digital environment (domain names, keyword advertising, search engines, non-conventional trademark
infringement in the 3D Printing Context)
• Remedies available for trademark infringement
Week 5: Exclusions from infringement (exhaustion of the rights conferred by a trade mark, descriptive and referential use, comparative
advertising), liability of Internet service providers
• Speciﬁc exclusions from infringement: the use of a sign is in relations to goods in respect of which the proprietor’s rights have been
exhausted, the use of a sign constitutes use of indications concerning the characteristics of goods or services, the use of a sign is necessary to
indicate the intended purpose of a product or service, the use of a sign is in comparative advertising which complies with the requirements of
Directive 2006/114 concerning misleading and comparative advertising
• Internet service providers trademark liability, conditions for establishing liability of service providers, safe harbours as interpreted by the ECJ
Week 6: Designs: economic background, concept and justiﬁcation, designs as marketing and commercial communication tools, exclusions from
protection
• The concept of design and justiﬁcation of its protection
• Messages conveyed by the appearance of product
• Key deﬁnitions: design, product, component parts of complex product
• Exclusions from protection (technical function, interconnections, designs contrary to public policy or morality)

1.

Week 7: Designs: conditions of protection
• Novelty
• Grace period
• Disclosure
• Individual character
• Freedom of designer
• Concept of informed user

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

Week 8: Ownership, scope of protection, design right and exceptions necessary for undistorted competition and free commercial
communication
• Entitlement and ownership
• Scope of protection
• Limitations on design rights (repair of complex product, private and non-commercial use, citations and reference to OEMs, commercial
speech, freedom of expression)
• Design contract law
Week 9: Registered and unregistered design rights, Registration, invalidity and infringement, overlap with other IPRs
• Registration proceedings
• Invalidity grounds and proceedings
• Infringement and defences to infringement
• The role of informal design protection (focus on Unregistered Community Design)
• Other intellectual property laws protecting designs (cumulative protection)
Week 10: Unfair competition law in context of commercial communication
• Unfair competition in B2B
• Diﬀerent national regimes: focus on diﬀerences between tort-based approach (passing oﬀ) and two-tiered approach (general clause with
speciﬁc UC acts)
Week 11: B2B unfair commercial practices I
• primary and secondary EU law
• misleading and comparative advertising as regulated on the EU level
• other types of advertising: concealed, nuisance (intrusive), immoral, etc.
• unsolicited commercial communication - spamming
Week 13: B2B unfair commercial practices II
• other commonly recognized types of UC: trade names protection; misleading practices in relation to products (including imitations); breach of
law; denigration and others
• selected unfair practices in the internet
• keyword advertising, unfair SEO, invisible infringement
Week 14: Trade secrets
• notion of trade secrets
• international and European regulations
• unfair competition and trade secrets
• legal character of protection
• trade secrets in employees’ activities
Week 15: B2C unfair commercial practices
• Unfair Commercial Practices Directive: model of full harmonisation in the UE law
• common frames of market fairness in the EU and tripolarity of market relations and interests
• general clause; misleading and aggressive B2C practices, black list of prohibited practices

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

written exam (3 open questions or cases re: TM, Design and UC law with a
possibility of test questions: to be decided by lecturers each year)
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English in IP matters
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb37118.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

By the end of the course students will have familiarized themselves with the vocabulary pertaining to the area of
IP law. Students will have improved and developed linguistic skills enabling them to participate in other lectures
and classes oﬀered by Intellectual Property Law Chair.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student knows rudimentary legal IP law vocabulary
and is capable of using it eﬀectively to pursue further
studies of the ﬁeld. K_W01, K_K09

IPN_K2_W02,
IPN_K2_W05

zaliczenie pisemne

W2

Student is capable of understanding longer texts
focused on the vocabulary pertaining to IP law and is
able to carry out their analysis. Student can use
eﬀectively scanning and skimming techniques.
Student can critically interpret a written text and draw
conclusions. KW07, KU06

IPN_K2_W02,
IPN_K2_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1.Student is capable of understanding lectures and
talks from the ﬁeld of IP law. Student is able to present IPN_K2_U01, IPN_K2_U02,
IPN_K2_U03, IPN_K2_U05, zaliczenie pisemne
a brief summary of a lecture/talk. Student can listen
IPN_K2_U09
and ﬁnd speciﬁc information discussed in
a lecture/talk

U2

2.Student can discuss issues related to IP law. Student
can develop an argument, justifying their opinions
with relevant examples.

IPN_K2_U01, IPN_K2_U02,
IPN_K2_U03, IPN_K2_U05, zaliczenie pisemne
IPN_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

by the end of the course students will have developed
and strengthened the ability to cooperate and work in
groups and teams. They will have developed selfstudy skills.

IPN_K2_K03, IPN_K2_K04,
IPN_K2_K09

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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introduction to the class, course contents and course requirements overview.
Vocabulary, reading and listening activities related to copyright and patent law.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Vocabulary, reading and listening activities related to trade marks, domain names
and domain names disputes

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Vocabulary, reading and listening activities related to licensing agreements, IP
infringements and remedies

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Vocabulary, reading and listening activities related to the issue of counterfeiting
and its global ramiﬁcations

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Legalese vs plain English. Reading and understanding of basic legal documents.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Final test will consist of four modules. 1) reading comprehension students are expected to read two texts devoted to IP law issues and do
the folowing tasks e.g. • Multiple choice questions • True or false
questions • Multiple matching questions • Find synonyms/ antonyms •
Match deﬁnitions 2) IP law vocabulary - students will be expected to
answer 30 IP vocabulary test questions which may be prepared as: •
zaliczenie pisemne Multiple choice questions • Word formation questions • Matching
questions 3) listening compehension- students will be expected to
complete a listening comprehension focused on IP law issues and answer
some general and speciﬁc questions which can take form of: • Multiple
choice questions • Word or short- phrase completion tasks Students’ class
attendance is obligatory. In order to sit the ﬁnal test students will need to
complete all homework assignments.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Students participating in the class have attained B2 level of the English language competence according to CEFR.

Sylabusy
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Guest lecturer course: Resolving IP and Technology Disputes through
Mediation and Arbitration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb3879a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The student will acquire a comprehensive understanding of alternative dispute resolution (ADR) procedures to
resolve intellectual property (IP) and technology disputes out of court, including mediation, arbitration, expedited
arbitration, expert determination and domain name dispute resolution procedures

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

The student knows and understands procedures of
enforcement of intellectual property rights through
alternative dispute resolution.

IPN_K2_W08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student is able to properly apply his knowledge to
identify conﬂicts and infringements of IP, in particular
in on-line environment

IPN_K2_U03

egzamin pisemny

U2

The student knows how to draft dispute resolution
clauses and how to submit IP disputes to ADR

IPN_K2_U03, IPN_K2_U09

egzamin pisemny

IPN_K2_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student is ready to communicate to the society
the importance of non-infringing actions in the context
of intellectual property

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie kazusów

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Module 1. Resolving IP and Technology Disputes Through ADR
• Court litigation v. ADR
• Mediation, arbitration, expedited arbitration and expert determination
• Domain name dispute resolution
Module 2. Mediation of IP and Technology Disputes
• Preparing and commencing the mediation
• Selection and appointment of the mediator
• Preparatory organization of the mediation
• The role of the diﬀerent actors at the mediation meeting
• Exploration stage of mediation
• Moving to the negotiation stage
• Concluding phase
Module 3. Arbitration and Expedited Arbitration of IP and Technology Disputes
• Commencement of the arbitration
• Composition and establishment of the arbitral tribunal
• Conduct of the arbitration
• Interim measures
• Evidence and hearings
• The award
• Enforcement of arbitral awards

1.

W1, U1, U2, K1

Module 4. Drafting Eﬃcient Dispute Resolution Clauses
• ADR clauses and submission agreements
• Problematic dispute resolution clauses
Module 5. Domain Name Dispute Resolution
• Understanding the Domain Name System (DNS)
• The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)
• Other domain dispute resolution procedures (including for .PL domain names)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
The exam is in the form of test

Wymagania wstępne i dodatkowe
none

Sylabusy
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Digital content
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb3a39d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapewnienie dogłębnego zrozumienia funkcji i znaczenia treści cyfrowych
we współczesnym obrocie cywilnoprawnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

IPN_K2_W02,
IPN_K2_W04,
IPN_K2_W06,
IPN_K2_W07

Studenci znają i rozumieją instytucje prawne
odnoszące się do treści cyfrowych.

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studenci poprzez analizę przepisów prawa,
orzecznictwa i doktryny prawniczej są w stanie
rozwiązać kazusy dotyczące treści cyfrowych i omówić
rozwiązanie w języku angielskim.

IPN_K2_U02, IPN_K2_U05,
projekt
IPN_K2_U06, IPN_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studenci są gotowi do dyskusji nad użytecznością
prawa do realizacji społeczno-ekonomicznych celów
i są w stanie zaproponować własne rozwiązania.

IPN_K2_K02, IPN_K2_K07,
IPN_K2_K09

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

rozwiązywanie zadań problemowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka treści cyfrowych w obrocie cywilnoprawnym. Modele regulacji treści
cyfrowych.

W1, U1, K1

2.

Zawarcie umowy dotyczącej treści cyfrowych. Obowiązki informacyjne.

W1, U1, K1

3.

Wykonanie zobowiązania dotyczącego treści cyfrowych. Interoperacyjność treści
cyfrowych.

W1, U1, K1

4.

Reakcje na naruszenie zobowiązania dotyczącego treści cyfrowych.

W1, U1, K1

5.

Treśći cyfrowe jako przedmiot własności.

W1, U1, K1

6.

Ochrona danych osobowych. Inne szczególne problemy dotyczące treści
cyfrowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci przygotowują projekt badawczy/prezentację.
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Privacy and personal rights on the Internet
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb3bae3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student is aware about the inﬂuence of technical
development in particular of Internet in regard to
interpretation, application and enforcement and is
able to interpret and apply legal provisions to protect
privacy, personal data and digital content

IPN_K2_W02,
IPN_K2_W04,
IPN_K2_W06

egzamin pisemny

W2

student is aware of problems related to obtaining
information, managing and using it, respecting
privacy, personal data and intellectual property rights.

IPN_K2_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

student is able to apply knowledge about constantly
changing rules and legal regulations to identify cases
of law violation and avoid violation, with particular
emphasis on the on-line infringement of privacy and
personal rights in digital environment and is aware
about need for constantly updating his knowledge

IPN_K2_U03, IPN_K2_U05

egzamin pisemny

IPN_K2_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

the student is ready to take actions for further
education, and increasing the level of legal awareness
of the society in the area of privacy and protection of
personal rights.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

15

analiza orzecznictwa

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza aktów normatywnych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Introduction to privacy and personal rights protection. Presentation of the concept
of privacy. The role and the privacy in education, commercial activity. General
characteristic of personal rights. International and regional protection of privacy.:
international treaties and other regulations.
Image protection. Deﬁnition of a person's image. Consent to recording and using
the image. Violation of the right to the image. Image of well-known people
Good reputation. Good reputation as a value. Good reputation as personal right.
Objective reasons for protection?

1.

W1, W2, U1, K1

The right to be forgotten. Protection of personal rights. Analysis of case law about
the right to be forgotten. The problem of eﬀectiveness. Regulations of websites or
social medias. Consequences of user's death.
Restrictions of freedom of expression. The right to freedom of expression as a
human right. freedom of speech in private law relations. Hate speech.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
single selection test
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Internet Service Providers liability
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb3d26b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie się z wiedzą teoretyczną i aktualnym orzecznictwem w zakresie granic odpowiedzialności
pośredników internetowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student has in-depth knowledge of the ISP's liability
principles in the context of other areas of public and
private law and its place in the structure of the legal
system

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W03,
IPN_K2_W04,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W07

zaliczenie pisemne

W2

student has in-depth knowledge of the relations
between the economic system, social policy or
international relations and the shape of ISP’s liability,
in particular in the development of the Internet,
understanding the relationship between the legal
system and other social systems

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W03,
IPN_K2_W04,
IPN_K2_W07

zaliczenie pisemne

W3

student knows the terminology, systematics as well as
institutions and their evolution in the ﬁeld of civil and
penal liability across EU and USA

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W03,
IPN_K2_W04,
IPN_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student identiﬁes legal problems of ISP’s liability and
its exclusion in EU

IPN_K2_U02, IPN_K2_U03,
zaliczenie pisemne
IPN_K2_U04, IPN_K2_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student is ready to apply recent jurisprudence in the
ﬁeld of ISP’s Liability and its evolution, the type of
decisions made, and the ways of justifying legal
decisions

IPN_K2_K05, IPN_K2_K07,
IPN_K2_K08

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

15

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

10

rozwiązywanie kazusów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Introduction to e-commerce sources of law (DMCA, directive 2000/31/EC and
directive 2004/48/EC). Basic concepts: service provider, recipient of the service,
commercial communication, service provided by electronic means.
Implementation of the directive 2000/31/EC to selected legal systems of the EU
Member States

W1, W2, W3, U1

2.

Policies and procedures. ISP establishment and information requirements. General
obligations concerning information to be provided. commercial communications
and unsolicited commercial communication

W1, W2, W3, U1

3.

Contracts concluded by electronic means. Information to be provided prior to the
order being placed by the recipient of the service

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Safe harbors: mere conduit, caching, hosting. CJEU and ECHR role in determining
the limits of ISP’s liability

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Speciﬁc examples of service providers: search engines providers, social media
administrators. Speciﬁc copyright, trademark, data protection provisions. Recent
EU works on regulatory environment for platforms, online intermediaries, data
and cloud computing and the collaborative economy. Most common ﬁelds of
infringement on the Internet

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prepare an essay on requested subject

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Protection and licensing of software, data bases and computer games
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb3eb25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Getting to know the theoretical knowledge and current jurisprudence in the ﬁeld of liability of protection of
software, data bases and video games.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student has in-depth knowledge of the software
protection principles in the context of copyright,
including protecion of video games and data bases

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W06,
IPN_K2_W07

zaliczenie pisemne

W2

student has in-depth knowledge of the relations
between the economic system, social policy or
international relations and the shape of software
protection, in particular in the development of the
Internet, understanding the relationship between the
legal system and other social systems

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W06,
IPN_K2_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student identiﬁes legal problems of software
protection and software based contracts

IPN_K2_U02, IPN_K2_U03,
zaliczenie pisemne
IPN_K2_U04, IPN_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student is ready to apply recent jurisprudence in the
ﬁeld of software protection and its evolution, the type
of decisions made, and the ways of justifying legal
decisions

IPN_K2_K04, IPN_K2_K05,
IPN_K2_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

11

analiza orzecznictwa

15

analiza aktów normatywnych

15

rozwiązywanie kazusów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Copyright protection and ownership rules for computer programs. Reverse
engineering of software

W1, W2, U1, K1

2.

Ownership and protection of data bases. Copyright and sui generis protection

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Protection of computer games. Copyright protection. Need for sui generis regime?

W1, W2, U1, K1

4.

Licensing software and data bases. Traditional license. Open source and other ITspeciﬁc licenses

W1, W2, U1, K1

5.

IP protection and licensing strategies in IT and e-commerce sector

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Problem solving exam (case study)
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Infringements of IPRs in the ﬁeld of new technologies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb4025c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The objective of the course is to make students aware of new risks of IP rights infringements resulting from
technological progress.

C2

Students should learn the history of adjusting IP rights to technological progress and draw conclusions from these
experiences

C3

Students should be able to identify legal, economic, social and cultural implications of expanding or reducing the
scope of liability for IPRs infringements in the digital age

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student knows the eﬀects of technological progress on
the process of drafting, interpreting, applying and
enforcing the law

W2

student knows international regulations and
institutions important for the system of IP rights
protection in Europe and in the world. Student knows
IPN_K2_W05
the competences of national, regional and
international bodies active in drafting and applying the
law, in particular IP law

zaliczenie ustne

W3

student has in-depth knowledge on Intellectual
property law with particular emphasis on new
technologies

IPN_K2_W07

kazus

W4

student knows procedures applicable in court IP
disputes and in mechanisms of amicable dispute
resolution

IPN_K2_W08

zaliczenie ustne

IPN_K2_W04

zaliczenie ustne, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student correctly interprets legal provisions, in
particular concerning protection of intellectual
property and new technologies

IPN_K2_U02

kazus

U2

student is able to apply knowledge of law to identify
infringements and to avoid them with particular
emphasis on the online environment

IPN_K2_U03

zaliczenie ustne

U3

student is able to apply appropriate scientiﬁc methods
in order to identify and analyse problems of interplay
between intellectual property and new technologies

IPN_K2_U04

kazus

IPN_K2_K02

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is aware of the importance of proper IP rights
management in a company or in R&D

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

przygotowanie do egzaminu

41

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historical outline of how IP law evolved in response to technological problems.
Outline of the relevance of new technologies for speciﬁc types of IP rights, in
particular copyright, patents and trademarks.
The major challenges IP law faces when confronting new technologies. The
stakeholders involved.

W1, U3

2.

Platforms. Who infringes and who is liable for infringements. History of safe
harbours. A platform and an intermediary as relevant IP law concepts. Arguments
pro and contra of introducing platforms’ liability. Practical issues of copyright and
trademark

W1, W2, U1, U2

3.

Jurisdiction and applicable law. Territorialism of IP rights in the digital context.
Remedies in the digital environment. Injunctions, blocking injunctions, damages,
restitution of proﬁts

W3, W4, U1, U2, K1

4.

Infringement of IP rights in domain names. Cybersquatting. Liability for registering
infringing domains.

W4, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, kazus Written exam: case evaluation and/or test of 30 questions

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Future law for next technologies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb41b47.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course aims at providing the students with real life examples of how the laws of today need to be adapted to
serve for the purpose of emerging technologies. The students will be discussing the most signiﬁcant concepts of
future law. Students will be asked to free their imagination as to discussing possible directions in which law will
be evolving. They will also work on case studies that require application of the acquired knowledge in practice.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

69 / 99

W1

student knows basic legal concepts of privacy, media
and IP laws and understands legal issues of new
technologies such as AI, machine learning, blockchain

IPN_K2_W02,
IPN_K2_W07

egzamin pisemny

IPN_K2_U03, IPN_K2_U04

egzamin pisemny

student acknowledges the need of constant self
IPN_K2_K05, IPN_K2_K09
development due to ongoing technological (r)evolution

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

students analyzes legal challenges and opportunities
arising out of new technologies and their impact for
legal industry

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Lecture 1: The Future of Law for Next Technologies Intro. Privacy - Internet
Amnesia and social credit systems.
Introduction to the subject of the whole module and presenting challenges and
opportunities of future law.
Privacy in the Internet era - introduction. The concept of Right to Be Forgotten it’s scope, application, controversies, relevant EU jurisprudence. Shape of RTBF in
the CJEU judgments and GDPR. The RTBF hard cases. Geo scope of application of
national jurisdiction. Chilling eﬀect. Social credit systems - introduction to
governmental systems of social proﬁling.
Lecture 2: Protecting freedom of speech online.
Introduction to the topic of freedom of speech in the digital world. Presentation of
diﬀerent approaches to ﬁghting hate speech online. Hard cases e.g. ﬁnding
balance between freedom of expression/freedom of speech and anti-hate law
regulations. Algorithms in charge of content ﬂagging and ﬁltering.
Examples of European hate speech laws (e.g. German Hate Speech act).
W1, U1, K1

1.
Lecture 3: Artiﬁcial Intelligence and Machine Learning.
Brief presentation on the most vital legal issues arising out of AI and ML.
Copyright law aspects of AI and ML. Application of AI and ML models in lawyer’s of
the future work - predictive justice (jurisprudence), computation models of legal
reasoning, legal text analytics.
Lecture 4: Blockchain deep dives - cryptocurrencies, ICO’s, smart contracts, online
identity veriﬁcation, tokens.
The opportunities and challenges of the blockchain economy. Closer look at the
implementation of the blockchain technology and “tokenized world”.
Lecture 5: LegalTech landscape.
Implementation of the fast developing technologies (AI, machine learning,
blockchain) in the legal world. Dreaming big about how they can help in contracts
drafting, due diligence, arbitration, litigation, identity/privacy protection and
management.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
The form of the exam will be decided by the guest lecturer

Wymagania wstępne i dodatkowe
none

Sylabusy
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Guest lecturer course: Intellectual property overlaps
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb433d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Students will be aware that several IP rights can protect one single feature and that unfair competition law can
apply too. They will learn what this means for the options of right owners and for the threats for the public
domain.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student knows basic legal concepts of cumulative
protection in the ﬁeld of IP rights and unfair
competition

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W02,
IPN_K2_W07

egzamin pisemny

IPN_K2_U04, IPN_K2_U06

egzamin pisemny

IPN_K2_K07, IPN_K2_K09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

students analyzes legal challenges and opportunities
arising out of diﬀerent legal basis for protection and
their impact for industry

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student acknowledges the need of constant self
development due to ongoing challenges which faces
intellectual property law

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

20

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

General theory of overlaps, overview of unfair competition law
The protection of product shapes
The protection of technological information beyond patent law

W1, U1, K1

The protection of industrial data

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma egzaminu zostanie określona przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Guest lecturer course: Patents, pharmaceutical and human rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.6239881aa1e10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The tension between human rights and patent law is apparent in both the Universal Declaration of Human Rights
1948 and the United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966. Since 1994,
the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) has ensured that the
relationship between human rights and the international patent regime has become the focus of a great deal of
attention in both developed and developing countries. Students completing the module will acquire detailed
knowledge of how the international law of patents has an impact on access to medicines and how this relates to
human rights, particularly the right to health.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

1. Students knows and understands the relationship
between human rights and intellectual property rights.

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W02,
IPN_K2_W09

egzamin pisemny

W2

students knows and gain a detailed understanding of
the patent provisions of the TRIPS Agreement

IPN_K2_W05

egzamin pisemny

W3

students will understand the interface between
patents, pharmaceuticals and access to medicines

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W09

egzamin pisemny

IPN_K2_U02, IPN_K2_U06

egzamin pisemny

IPN_K2_K04, IPN_K2_K07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

students is able to appreciate of relevant provisions of
United Nations Conventions, the TRIPS Agreement and
the relevant national law in the case study countries
(Brazil, India, South Africa)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is ready to formulate his own opinion on
relation between human rights and patents and
communicate it to the society

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

10

analiza orzecznictwa

5

analiza aktów normatywnych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Lecture 1: Introduction to the relationship between patents and human rights.
Covid-19 and access to pharmaceuticals. Analysis of justiﬁcations that patents are
human rights including Article 1, Section 8, Clause 8 of the US Constitution 1787,
Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights 1948, Article 15.1 of the
United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
1966. Analysis of the right to health including Article 25 of the Universal
Declaration of Human Rights 1948, and Article 12 of the United Nations
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966. Analysis of
the Statement of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural
Rights E/C.12/2001/15 on the tensions between ownership of intellectual property
and fundamental human rights, particularly those relating to access to medicines.
Lecture 2: Patent provisions of the TRIPS Agreement. Overview and analysis of the
patent provisions of the TRIPS agreement, highlighting the signiﬁcance, inter alia,
of Articles 27(1) and 31 of TRIPS for access to medicines.
Lecture 3: The TRIPS Agreement and dispute settlement. Detailed analysis of the
signiﬁcance of the WTO Dispute Settlement Body’s ﬁndings following United
States’ complaint against India (Dispute Resolution Body Panel Report WT/DS50/R
and Appellate Body Report WT/DS50/AB/R) regarding mailbox provisions under
Article 70(8) of TRIPS and exclusive marketing rights under Article 70(9) of TRIPS,
and the European Communities’ complaint against Canada (Dispute Settlement
Panel Report WT/DS114/R) regarding Bolar exceptions under Article 30 TRIPS.

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Lecture 4: The TRIPS Agreement and access to medicines. Analysis of the Doha
Declaration on TRIPS and Public Health of 14 November 2001, the WTO Decision
on Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration of 30 August 2003,
and the WTO Decision of 5 December 2005 on amendment of the TRIPS
Agreement.
Lecture 5: The TRIPS Agreement and the protection of undisclosed information.
Analysis of Article 39(3) of the TRIPS Agreement and TRIPS-plus provisions of free
trade agreements (FTAs), including exclusivity for biologic drugs.
Lecture 6: Case studies on enforcement and ﬂexibilities under the TRIPS
Agreement. Analysis of IP-related technical assistance under Article 67 TRIPS, and
case studies of access to medicines in Brazil and the right to health under Article
196 of the Constitution and compulsory licensing provisions under Industrial
Property Law 9.279/96, India including s. 5 of the 1970 Patents Act, s. 3(d) of the
2005 Amendments to the Patents Act and the right to life under Article 21 of the
Constitution, and South Africa, including Minister of Health and Others v.
Treatment Action Campaign and Others (Case CCT 8/02, 5 July 2002) and the right
to life/right to health under Articles 11, 27(1) and 28 (1) of the Constitution.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Tematyka przedmiotu ma charakter problemowy. Do weryﬁkacji wiedzy i
umiejętności studentów najlepiej nadaje się zatem forma opisowa
egzaminu taka jak esej na jeden z tematów zaproponowanych przez
prowadzącego. Studenci będą mieć czas (1-3 tygodni) na przygotowanie
eseju, dzięki czemu będą mogli wykazać się zrozumieniem tematu i
umiejętnościami aktywnego poszukiwania argumentów, orzecznictwa i
właściwych norm prawnych.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Guest lecturer course: Protection and Access to non-personal data
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.5cac67cb46411.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

In the Data Economy, data has become an intangible asset of great relevance for business, public authorities and
research institutions. This course examines the existing framework for the protection of non-personal data under
IPR, and policies aiming at facilitating access to data as an essential tool to foster innovation.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student knows basic legal concepts of non-personal
data, in particular Big Data and understands how they
could be protected by legal means

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W04,
IPN_K2_W07

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

students analyzes legal challenges and opportunities
arising out of non-personal data protection and their
implications

IPN_K2_U02, IPN_K2_U05, egzamin pisemny,
IPN_K2_U06
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student acknowledges the need to comply with the
law in the ﬁeld of non-personal data protection and
constant self development due to technological
challenges in this ﬁeld

IPN_K2_K05, IPN_K2_K07,
IPN_K2_K09

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

25

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza orzecznictwa

5

analiza aktów normatywnych

5

analiza problemu

5

przygotowanie do zajęć

10

analiza badań i sprawozdań

5

analiza dokumentów programowych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Lecture 1: Data as a new intangible asset.
Introduction to Big Data, Internet of Things, and Artiﬁcial Intelligence. Diﬀerent
types of data: personal, non-personal, IPR-protected, non-IPR protected. Policy
issues of the Data Economy: Protection vs. Access.
Lecture 2. Non-personal data protection
Data protection under the existing intellectual property rights: Trade Secrets,
Data bases protection under copyright and Sui generis right. Artiﬁcial Intelligence
and intellectual property
W1, U1, K1
Lecture 3. Access to Data.
Open Content. Creative Commons Licenses. Text and Data Mining Exception. Data
Interoperability.
Lecture 4. Access to Data II
Open Data: Directive on the re-use of public sector information. Open Science:
Open Access Policies in National and EU Public Funded Research Projects.
Lecture 5. Data Sharing
Access obligation in Speciﬁc Sectors. Competition Law and Access to Data. Data
Portability. Data Governance Frameworks and IP.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji na
egzamin pisemny, prezentacja uprzednio zadany temat przez prowadzącego i zaliczenie
egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Jurisdiction and choice of law on the Internet
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.220.605a884b7b5c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The objective of the course is to make students aware of the scale of changes digital technologies have brought
to jurisdiction and choice of law, consider to what extent Private International Law needs to adapt to these
technological changes and evaluate the experiences of applying conﬂict-of-law rules to the digital disputes.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student knows English legal terminology, institutions
and regulations, in particular relevant for Private
International Law & IP and properly understands the
role of conﬂict-of-law rules on the Internet K_W05

IPN_K2_W05

kazus

W2

Student knows legal terminology, institutions and
regulations, in particular relevant for Private
International Law & IP K_W05

IPN_K2_W05

kazus

W3

Student knows ethical and legal grounds for the
functioning of jurisdiction & conﬂict – of –law
mechanisms and shaping of innovation culture K_W09

IPN_K2_W09

kazus

U1

Student knows English legal terminology, institutions
and regulations, in particular relevant for Private
International Law & IP and properly understands the
role of conﬂict-of-law rules on the Internet

IPN_K2_U01

kazus

U2

Student correctly interprets legal provisions, in
particular conﬂict-of-law rules in the ﬁeld of new
technologies

IPN_K2_U02

kazus

U3

Student is able to apply knowledge of private
international law to identify infringements and to
avoid them

IPN_K2_U03

kazus

U4

Student is able to use appropriate scientiﬁc methods
in order to identify and analyze conﬂict-of law issued
under applicable Private International Law and new
technologies

IPN_K2_U04

kazus

U5

Student is able to interpret and apply legal provisions
in Internet cases under applicable Private International IPN_K2_U05
Law

kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is aware of relevance of appropriate conﬂictof-law rules in a business framework and in
a consumer activities

IPN_K2_K02

kazus

K2

Student applies rules of conﬂict-of-law rules in the IT
transactions

IPN_K2_K06

kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

10

przygotowanie do egzaminu

25

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

5

analiza wymagań

5

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Introduction. Outline of Private International Law and new technologies. Basic
terminology. Concept of Autonomous Internet Law. UN Convention on Electronic
Contracting. Impact of General Data Protection Regulation on jurisdiction.

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

2.

Electronic Contracts in Private International Law. Case study: B2B and B2C
clauses on choice of applicable law.

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

3.

Internet Torts in Private International Law. Case study: Unfair Competition on the
Internet, IP infringements, Data Protection.

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

4.

General Data Protection Regulation. Scope of application, governing law and
jurisdiction. Case Study: International Data Processing Agreements.

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

5.

Unitary IP in the digital world: international contracts and infringements. Case
study: Nintendo vs Big Ben.

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

6.

Country-of-Origin Principle and its impact on Private International Law. Case
Study: eDate Martinez judgment relevance.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, Moduły pytań i odpowiedzi
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kazus i/lub test 30 pytań
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Seminarium: Patent Law and New Technologies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.240.5cac9a96a0e9c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The objective of the course is to make students aware of the scale of changes digital technologies have brought
to patent law, consider the aim of the patents system as a tool of protection of innovative technologies and to
answer the question what kind of new technologies can be protected or excluded from patentability and what
kind of challenges/problems with patent law application occur in the ﬁeld of new technologies

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student knows English legal terminology, institutions
and regulations, relevant for patent law, knows ethical
and legal grounds for the functioning of economic
mechanisms and shaping of innovation culture with
the help of a patent system promoting innovation but
excluding patent protection for inventions disputable
from ethical point of view, has advanced knowledge
about patent law with focus to new technologies,
knows international regulations and institutions
relevant for protection and enforcement of patents in
the ﬁeld of new technologies, as well as advanced
knowledge about actual theories in patent law and
knows methodologies used in this ﬁeld and is able to
use appropriate scientiﬁc methods in order to identify
and analyses problems of patent law and new
technologies. Student has also knowledge about
inﬂuences of technical development for the process of
interpreting, applying and enforcing patents rights.

IPN_K2_W01,
IPN_K2_W03,
IPN_K2_W04,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W07,
IPN_K2_W09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student knows English legal terminology, institutions
and regulations, relevant for patent law, knows ethical
and legal grounds for the functioning of economic
mechanisms and shaping of innovation culture with
the help of a patent system promoting innovation but
excluding patent protection for inventions disputable
from ethical point of view, has advanced knowledge
about patent law with focus to new technologies,
knows international regulations and institutions
relevant for protection and enforcement of patents in
the ﬁeld of new technologies, as well as advanced
knowledge about actual theories in patent law and
knows methodologies used in this ﬁeld and is able to
use appropriate scientiﬁc methods in order to identify
and analyses problems of patent law and new
technologies. Student has also knowledge about
inﬂuences of technical development for the process of
interpreting, applying and enforcing patents rights

IPN_K2_U02, IPN_K2_U03,
zaliczenie
IPN_K2_U06, IPN_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student knows English legal terminology, institutions
and regulations, relevant for patent law, knows ethical
and legal grounds for the functioning of economic
mechanisms and shaping of innovation culture with
the help of a patent system promoting innovation but
excluding patent protection for inventions disputable
from ethical point of view, has advanced knowledge
about patent law with focus to new technologies,
knows international regulations and institutions
relevant for protection and enforcement of patents in
the ﬁeld of new technologies, as well as advanced
knowledge about actual theories in patent law and
knows methodologies used in this ﬁeld and is able to
use appropriate scientiﬁc methods in order to identify
and analyses problems of patent law and new
technologies. The student has also knowledge about
inﬂuences of technical development for the process of
interpreting, applying and enforcing patents rights

IPN_K2_K02, IPN_K2_K04,
IPN_K2_K07, IPN_K2_K09

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie pracy dyplomowej

300

przeprowadzenie badań literaturowych

50

przygotowanie referatu

30

analiza orzecznictwa

15

analiza aktów normatywnych

15

analiza problemu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
520

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Patents and new technologies. Speciﬁc content will be speciﬁed on the seminar
depending on chosen topics by students.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Passing – submitting a master’s dissertation within the speciﬁed deadline,
of suﬃcient quality and without infringement of third party rights
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Seminarium: Copyright and New Technologies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.240.5cac9a96a2986.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The objective of the course is to assist students in preparing their master’s dissertations on topics concerning
copyright law.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student has in-depths knowledge on the function of
the IP system, knows the sources of law, and IP’s place
IPN_K2_W01,
in the legal system.Student has advanced knowledge
IPN_K2_W02,
on the current scientiﬁc theories of IP law. Student has
IPN_K2_W03
in-depth knowledge of the methodology of research
used in the ﬁeld of IP law.

Grading master’s
dissertations submitted
by students

W2

student knows international regulations and
institutions important for the system of IP rights
protection in Europe and in the world. Student knows
the competences of national, regional and
IPN_K2_W05,
international bodies active in drafting and applying the
IPN_K2_W07,
law, in particular IP law; has in-depth knowledge on
IPN_K2_W08
Intellectual property law with particular emphasis on
new technologies; knows procedures applicable in
court IP disputes and in mechanisms of amicable
dispute resolution. K_W08

Grading master’s
dissertations submitted
by students

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student correctly interprets legal provisions, in
particular concerning protection of intellectual
property and new technologies; is able to gather and
critically analyse information, draw conclusions,
formulate opinions.

IPN_K2_U02, IPN_K2_U06

Grading master’s
dissertations submitted
by students

student respects third party copyright when creating;
is aware of the need of constant self-improvement and IPN_K2_K06, IPN_K2_K09
education.

Grading master’s
dissertations submitted
by students

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

200

przygotowanie projektu

50

przygotowanie pracy dyplomowej

320

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
600

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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The course will deal with topics chosen by students as subject-matter of their
master's dissertations

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
Grading master’s dissertations submitted by students

Warunki zaliczenia przedmiotu
Attendance and submitting a thesis

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy

90 / 99

Seminarium: Trade marks and Designs
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.240.5cac9a96a449f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The objective of the course is to assist students in preparing their master’s dissertations on topics concerning
trade mark and design law and support their research in this ﬁeld.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student rozumie różne aspekty badań prawnych,
w szczególności cele badań i rolę literatury
we właściwym formułowaniu pytań badawczych.

IPN_K2_W03

projekt
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W2

student rozumie, w jaki sposób pytanie badawcze
wpływa na projekt badawczy i stosowane metody (w
tym metody zbierania danych)

IPN_K2_W03

projekt

W3

student zna źródła prawa istotne z punktu widzenia
tematyki badawczej.

IPN_K2_W01

projekt

W4

student posiada zaawansowaną wiedzę na temat
aktualnych teorii naukowych prawa własności
intelektualnej, w tym znajomość prawidłowej
terminologii w zakresie odpowiadającym tematowi
badań

IPN_K2_W02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student prawidłowo interpretuje przepisy prawne
istotne z punktu widzenia tematyki badawczej

IPN_K2_U02

projekt

U2

gromadzić i krytycznie analizować informacje,
wyciągać wnioski, formułować opinie w celu udzielenia
odpowiedzi na pytanie badawcze

IPN_K2_U06

projekt

IPN_K2_K06

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student szanuje prawa własności intelektualnej osób
trzecich przy pisaniu pracy dyplomowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

50

przygotowanie pracy dyplomowej

350

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie referatu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

50

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
600

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zostaną dostosowane do potrzeb i zainteresowań badawczych studentów i
szczegółowo zaprezentowane w czasie seminarium

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Submitting a master’s dissertation within the speciﬁed deadline, of
suﬃcient quality and without infringement of third party rights
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Seminarium: Civil Law and New Technologies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.240.5cac9a96a5e84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Omówienie różnicy między prawem cywilnym a innymi gałęziami prawa, jak róznież specyﬁki stosunku
cywilnoprawnego.

C2

Omówienie specyﬁki instytucji prawa cywilnego odnoszących się do nowych technologii.

C3

Przedstawienie podstawowych wyzwań odnoszących się do nowych technologii w prawie cywilnym.

C4

Zainspirowanie studentów do podjęcia własnych badań w obszarze nowych technologii w prawie cywilnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Studenci rozumieją instytucje prawa cywilnego i ich
praktyczne znaczenie w rozstrzyganiu sporów na tle
regulacji prawnej nowych technologii.

IPN_K2_W02,
IPN_K2_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Studenci potraﬁą prowadzić badania i omawiać
znaczenie instytucji prawa cywilnego mających
znaczenie w obszarze nowych technologii.

IPN_K2_U02, IPN_K2_U03,
zaliczenie pisemne
IPN_K2_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Studenci są gotowi rozwijać wiedzę o znaczeniu
instytucji prawa cywilnego mających znaczenie
w obszarze nowych technologii dla społeczeństwa.

IPN_K2_K04, IPN_K2_K09

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza orzecznictwa

120

analiza aktów normatywnych

120

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie pracy dyplomowej

120

poznanie terminologii obcojęzycznej

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
510

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Ogólna charakterystyka porównawczego prawa cywilnego. Prawo Unii Europejskiej
W1, U1, K1
i ogólnoświatowe akty prawne oraz projekty.

2.

Instytucje "tradycyjnego" prawa cywilnego użyteczne z perspektywy nowych
technologii.

W1, U1, K1

3.

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych. Dyrektywa o treściach cyfrowych.

W1, U1, K1

4.

Instytucje prawa cywilnego odnoszące się do własności intelektualnej.

W1, U1, K1

5.

Ekonomia współdzielenia w prawie cywilnym. Platformy internetowe.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Kryptowaluty a prawo cywilne.

W1, U1, K1

7.

Analiza studenckich projektów badawczych odnoszących się do zagadnień nowych
W1, U1, K1
technologii w prawie cywilnym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci przygotowują pracę badawczą (dyplomową) na temat
seminarium.
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Seminarium: Media & privacy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
Intellectual Property and New Technologies

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAIPNS.240.605a8ac10df2d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Getting to know the theoretical knowledge and current jurisprudence in the ﬁeld of media and privacy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student has in-depth knowledge of the media and
privacy protection legal environment in the context of
public and private law and its place in the structure of
the legal system

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W06,
IPN_K2_W07

esej
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W2

student has in-depth knowledge of the relations
between the economic system, social policy or
international relations and the shape of media liability,
in particular in the development of the Internet,
understanding the relationship between the legal
system and other social systems, including protecion
of privacy

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W06,
IPN_K2_W07

esej

W3

student knows the terminology, systematics as well as
institutions and their evolution in the ﬁeld of media
law across EU and USA

IPN_K2_W04,
IPN_K2_W05,
IPN_K2_W06,
IPN_K2_W07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student identiﬁes legal problems of media liability and
its exclusion in EU

IPN_K2_U03, IPN_K2_U04,
IPN_K2_U05, IPN_K2_U06, esej
IPN_K2_U08

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student is ready to apply recent jurisprudence in the
ﬁeld of media liability and its evolution, the type of
decisions made, and the ways of justifying legal
decisions

IPN_K2_K04, IPN_K2_K05,
IPN_K2_K07

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

250

zbieranie informacji do zadanej pracy

200

przygotowanie eseju

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
530

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Media law (in particular in the context of liability, diﬀerent types of content
providers and services)

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Data protection law (EU and USA)

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Privacy protection in private law

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Written esey on chosen topic
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa kierunku:

prawo

Poziom:

jednolite magisterskie

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

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 Prawnej i zajęć warsztatowych. Program przewiduje także odbywanie praktyk
studenckich w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, organach administracji publicznej oraz instytucjach
pozarządowych.

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.

Charakterystyka kierunku
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- Wykształcenie umiejętności myślenia prawniczego, dostrzegania procesów stosowania, tworzenia, interpretacji prawa 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.

Charakterystyka kierunku
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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 UJ udostępnia swoim studentom i pracownikom dostęp do najważniejszych systemów informacji
prawnej oraz nowej platformy e-learningowej.

Nauka, badania, infrastruktura
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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 – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot;
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania
studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w
szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w
szczególności w zakresie sporządzania pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu w określonej formie;
f. proseminarium – forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do udziału w seminarium;
g. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i
studentów;
h. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w
zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
i. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod
kierunkiem prowadzącego przedmiot;
j. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
k. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się i
podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt,
seminarium, proseminarium, lektorat oraz warsztat;
l. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie
wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną część przedmiotu.
Pomocniczą formą kształcenia mogą być: ćwiczenia, konwersatorium oraz warsztat;
m. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
n. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo
wykładu o długości jednej godziny, lektur, infograﬁki;
o. egzamin online – weryﬁkacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych
umożliwiających komunikację na odległość.
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 innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.
4. Plan studiów obejmuje trzy moduły: przedmioty obowiązkowe, podstawowe i specjalizacyjne.
5. Przedmioty mogą być organizowane jako:
a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe;
b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze, z wyłączeniem przedmiotów
podstawowych i obowiązkowych;
d. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w danym roku
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akademickim na studiach stacjonarnych, a w kolejnym na studiach niestacjonarnych, z wyłączeniem przedmiotów
podstawowych i obowiązkowych;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączeniem
przedmiotów podstawowych i obowiązkowych.
6. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty specjalizacyjne. W uzasadnionym
przypadku mogą być usuwane przedmioty specjalizacyjne.
7. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej
wersji.
8. Udział w wykładach jest nieobowiązkowy. Zasady uczestnictwa w pozostałych zajęciach określa koordynator przedmiotu.
Rozdział II Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS
1. Wykład kończy 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 formach kształcenia kończy się zaliczeniem, a studencka
poradnia prawna - zaliczeniem na ocenę.
4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, proseminaria, tutoring, lektoraty, w tym
również prawnicze szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna, praktyki, warsztaty, szkolenia i projekty.
5. Punktacji nie podlegają zajęcia z wychowania ﬁzycznego, 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 przedmiotu.
Rozdział III Zaliczenie roku
1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w
programie i planie studiów.
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 obowiązkowego albo
podstawowego.
4. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w § 10 ust. 6, § 14 ust. 1 i 4, § 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 Przedmioty obowiązkowe
1. Przedmioty obowiązkowe na kierunku Prawo stanowią:
a. na roku I – 4 przedmioty:
i. Wstęp do prawoznawstwa – przedmiot jednosemestralny;
ii. Logika dla prawników – przedmiot jednosemestralny;
iii. Prawo konstytucyjne – przedmiot dwusemestralny;
iv. 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:
i. Prawo cywilne (przedmiot dwusemestralny) albo
ii. Prawo karne (przedmiot dwusemestralny) i Prawo administracyjne (przedmiot dwusemestralny).
c. na roku III – 1 lub 2 przedmioty:
i. Prawo cywilne (przedmiot dwusemestralny) albo
ii. 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
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sądowoadministracyjnego (przedmioty dwusemestralne) do końca toku studiów.
2. Warunkiem zaliczenia I roku jest uzyskanie przez studenta zaliczenia wychowania ﬁzycznego oraz szkolenia BHK.
3. Warunkiem zaliczenia III roku na studiach stacjonarnych jest zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie
co najmniej 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. W toku studiów student studiów stacjonarnych zobowiązany jest do zdania jednego przedmiotu w języku obcym.
7. Student jest zobowiązany do zaliczenia praktyki na III, IV lub V roku studiów.
Rozdział V Przedmioty podstawowe
1. Student ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 11 przedmiotów podstawowych:
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 Przedmioty specjalizacyjne
1. Przedmiotami specjalizacyjnymi są przedmioty, których celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych, w tym szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna oraz lektoraty prawnicze.
2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia.
3. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w
harmonogramie zajęć na dany rok.
4. Student, za zgodą Dziekana, może w toku studiów dodatkowo zaliczyć:
a. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ,
b. jeden przedmiot w ramach współpracy UJ z UNA EUROPA lub innymi sieciami partnerskimi,
c. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales,
d. przedmioty poza programem studiów, oferowane na WPiA UJ.
Rozdział VII Ukończenie studiów
1. Dla ukończenia jednolitych studiów magisterskich konieczne jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie
jej pozytywnej oceny oraz zdanie egzaminu dyplomowego w formie ustnej.
2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.
3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:
a. ½ średniej ocen z egzaminów,
b. ¼ oceny pracy dyplomowej,
c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego.
4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki, wychowania ﬁzycznego oraz szkolenia BHK z wyjątkiem
zaliczenia na ocenę w ramach Studenckiej Poradni Prawnej UJ.
5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.
Rozdział VIII Harmonogram zajęć
1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć 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 zajęć 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.
Rozdział IX Rejestracja na przedmioty
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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 w miejsce przedmiotu
powtarzanego.
3. Rejestracja 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 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 uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. 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; przynajmniej jeden
termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów
przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem
sesji, a w przypadku przedmiotów całorocznych - 1 miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. W przypadku studentów, którzy
powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału, na wniosek koordynatora przedmiotu, może wyrazić zgodę na egzamin w innym
terminie.
2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może
wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej 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 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.
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 przeprowadzania egzaminów
1. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.
2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej:
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a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie, na podstawie orzeczenia o stopniu
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, koordynator przedmiotu - stosownie do możliwości - 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 do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w Regulaminie studiów.
Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień
dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel
akademicki.
9. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego określa Jagiellońskie Centrum Językowe.
Rozdział XII Zajęcia pomocnicze
1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że
koordynator przedmiotu 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 student przygotowuje pod kierunkiem promotora.
Rozdział XIV Postanowienie końcowe
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

12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

141

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

6

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

1
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Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć:

Minimum 7500

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
1. Student studiów stacjonarnych prawniczych jest zobowiązany do odbycia dwumiesięcznej 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 prawa jest podzielona na dwie części i odbywa się w sądach oraz prokuraturze, kancelariach
adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych lub w organach administracji publicznej.
4. Pełnomocnik Dziekana d.s. praktyk studenckich może zezwolić na odbywanie części praktyki w innej instytucji.
5. Nie można zwolnić studenta prawa (studiów stacjonarnych) z odbywania praktyki w sądzie.
6. Zasady realizacji oraz zaliczania praktyk określa ramowy program praktyk zawodowych na kierunku Prawo.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studió w jest uzyskanie przez studenta w toku studió w co najmniej 300 punktó w ECTS, przygotowanie
i złoż enie pracy dyplomowej (magisterskiej) i złoż enie oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego), a także
spełnienie innych warunkó w określonych w programie studió w dla poszczegó lnych 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

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

Umiejętności

Efekty uczenia się
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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

PRA_K3_K01

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

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

Efekty uczenia się

PRK
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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

Efekty uczenia się
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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
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

BHK

5

-

zaliczenie

O

Prawo konstytucyjne

60

-

-

O

Wstęp do prawoznawstwa

75

9,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

brak
zaliczenia

O

Przedmiot

Grupa przedmiotów historycznoprawnych

O

Jeden przedmiot do wyboru
Historia państwa i prawa polskiego

60

-

-

F

Powszechna historia prawa

60

-

-

F

Prawo rzymskie

60

-

-

F

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

60

-

-

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Plany studiów
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

-

-

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

-

-

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot
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Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Logika dla prawników

75

9,0

egzamin

O

Prawo konstytucyjne

60

11,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa przedmiotów historycznoprawnych

O

Jeden przedmiot do wyboru
Historia państwa i prawa polskiego

60

11,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

11,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

11,0

egzamin

F

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

60

11,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

11,0

egzamin

F

Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

11,0

egzamin

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

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 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo cywilne

150

-

-

O

Prawo administracyjne

60

-

-

O

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo karne (materialne)

60

-

-

O

Advanced Legal English - Workshop

30

-

zaliczenie

F

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms

30

5,0

egzamin

F

American Constitutional Law

30

5,0

egzamin

F

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F

Argumentacja prawnicza

45

6,0

egzamin

F

Вступ до українського права (Szkoła prawa ukraińskiego)

60

9,0

egzamin

F

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes

30

5,0

egzamin

F

Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking
Workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law

30

5,0

egzamin

F

Constitutional systems of contemporary Democratic States

45

7,0

egzamin

F

Courtroom Drama

45

6,0

egzamin

F

Criminal Justice System in Poland

30

5,0

egzamin

F

Deutsche Juristische Fachsprache (prawniczy język niemiecki)

30

2,0

zaliczenie

F

Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

Einführung in das österreichische Recht (Szkoła prawa austriackiego)

120

15,0

egzamin

F

Employee protection in Polish employment law

30

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F

Environmental and energy law

30

5,0

egzamin

F

Español juridico (hiszpański język prawniczy)

30

2,0

zaliczenie

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

European Contract Law

30

5,0

egzamin

F

European Private International Law

45

7,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa prawa międzynarodowego

30

4,0

egzamin

F

Français juridique (francuski język prawniczy)

60

2,0

zaliczenie

F

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

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

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law

45

7,0

egzamin

F

Przedmiot
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

60

-

-

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Historia ustrojów państw starożytnych

30

4,0

egzamin

F

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht Grundzüge

20

3,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

International Insolvency Law

30

5,0

egzamin

F

International Commercial Arbitration

60

7,0

zaliczenie

F

International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do
Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

60

7,0

zaliczenie

F

International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące
do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu
VIAC w Wiedniu

60

9,0

zaliczenie

F

International Trade and Investment Law

45

7,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

30

5,0

egzamin

F

Introducción al Derecho Español (Szkoła prawa hiszpańskiego)

60

10,0

egzamin

F

Introduction au Droit Français (Szkoła prawa Francuskiego)

160

18,0

egzamin

F

Introduction to English Law of Obligations

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Medical Law and Bioethics

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Procedural Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Civil Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Commercial Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction into Polish Constitutional Law and Political System

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Penal Law

45

7,0

egzamin

F

Юридична українська мова (ukraiński język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F

Judicial application of interational law - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU

30

5,0

egzamin

F

Konstytucyjne podstawy działania sądów - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kryminalistyka

75

7,0

egzamin

F

Kryminologia

75

7,0

egzamin

F

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających

30

4,0

egzamin

F

Konstytucja w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Kultury prawne Azji i Afryki

45

6,0

egzamin

F

Legal English - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty

45

6,0

zaliczenie

F

Logika praktyczna (nieformalna) - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Ład korporacyjny

30

4,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo humanitarne

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Monetary Law and Monetary Policy

30

5,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Ocena ryzyka prawnego sporu podmiotów publicznych: proces
sądowy i drogi alternatywne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

30

4,0

egzamin

F

Ochrona praw osób niepełnosprawnych - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Philosophy of Law in Action

30

5,0

egzamin

F

Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

45

6,0

egzamin

F

Polnisches Arbeitsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Gesellschaftsrecht

30

5,0

egzamin

F

Polnisches Konkursrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verfassungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verwaltungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht

40

6,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht

30

5,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F

Przedmiot
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

-

-

F

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Právna slovenčina (słowacki język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Русский юридический язык Б1-Б2

30

2,0

zaliczenie

F

Русский юридический язык А1-А2

30

2,0

zaliczenie

F

Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo autorskie

75

6,0

egzamin

F

Prawo budowlane

30

4,0

egzamin

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

4,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

75

6,0

egzamin

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo rolne

75

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

-

-

F

Prawo turystyczne i sportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Preparatory workshop for the international mediation and negotiation
competitions organized by International Academy of Dispute
Resolution

90

7,0

zaliczenie

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F
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Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo budowlane w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

60

-

-

F

Psychopatologia sądowa

30

4,0

egzamin

F

Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Public Procurement in the EU Law

30

5,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

60

-

-

F

Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie

10

2,0

zaliczenie

F

Reﬂektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym

30

4,0

egzamin

F

Refugee Law: International, European and Polish

30

5,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

30

4,0

egzamin

F

School of Japanese Law and Culture (Szkoła prawa japońskiego)

120

12,0

egzamin

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

30

4,0

egzamin

F

Studencka Poradnia Prawna

120

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja i prawo

45

6,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Taktyka kryminalistyczna

30

4,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the
20th c.

30

5,0

egzamin

F

The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the
10th to the 20th Century

30

5,0

egzamin

F

The mind and the law

45

7,0

egzamin

F

Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Úvod do slovenského práva (Szkoła prawa słowackiego)

136

13,0

egzamin

F

Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy –
konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium

20

3,0

egzamin

F
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Współczesne ustroje państwowe

75

7,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F

Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

60

-

-

F

Zobowiązania podatkowe

45

6,0

egzamin

F

Prawo karne skarbowe

30

4,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

30

4,0

egzamin

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

30

4,0

egzamin

F

Commons and Roman Legal Framework

14

3,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Prawo a etyka relacji seksualnych

30

4,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

30

4,0

zaliczenie

F

Experimental Jurisprudence - Guilty Minds

30

5,0

zaliczenie

F

Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm,
dezinformacja

20

3,0

egzamin

F

European Human Rights Law - discussion class

30

5,0

egzamin

F

Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu

30

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Juvenile justice systems in European Countries

21

4,0

egzamin

F

School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)

120

10,0

egzamin

F

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Law C1+

60

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Law B2+

60

-

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo cywilne

150

22,0

egzamin

O

Prawo administracyjne

60

11,0

egzamin

O

Prawo karne (materialne)

60

11,0

egzamin

O

Advanced Legal English - Workshop

30

7,0

zaliczenie

F

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms

30

5,0

egzamin

F

American Constitutional Law

30

5,0

egzamin

F

Semestr 4
Przedmiot
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Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F

Argumentacja prawnicza

45

6,0

egzamin

F

Вступ до українського права (Szkoła prawa ukraińskiego)

60

9,0

egzamin

F

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes

30

5,0

egzamin

F

Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking
Workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law

30

5,0

egzamin

F

Constitutional systems of contemporary Democratic States

45

7,0

egzamin

F

Courtroom Drama

45

6,0

egzamin

F

Criminal Justice System in Poland

30

5,0

egzamin

F

Deutsche Juristische Fachsprache (prawniczy język niemiecki)

30

2,0

zaliczenie

F

Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

Einführung in das österreichische Recht (Szkoła prawa austriackiego)

120

15,0

egzamin

F

Employee protection in Polish employment law

30

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F

Environmental and energy law

30

5,0

egzamin

F

Español juridico (hiszpański język prawniczy)

30

2,0

zaliczenie

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

European Contract Law

30

5,0

egzamin

F

European Private International Law

45

7,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa prawa międzynarodowego

30

4,0

egzamin

F

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

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

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Français juridique (francuski język prawniczy)

60

2,0

zaliczenie

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law

45

7,0

egzamin

F

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F
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Historia państwa i prawa polskiego

60

11,0

egzamin

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Historia ustrojów państw starożytnych

30

4,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht Grundzüge

20

3,0

egzamin

F

International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do
Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

60

7,0

zaliczenie

F

International Insolvency Law

30

5,0

egzamin

F

International Commercial Arbitration

60

7,0

zaliczenie

F

International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące
do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu
VIAC w Wiedniu

60

9,0

zaliczenie

F

International Trade and Investment Law

45

7,0

egzamin

F

Introducción al Derecho Español (Szkoła prawa hiszpańskiego)

60

10,0

egzamin

F

Introduction au Droit Français (Szkoła prawa Francuskiego)

160

18,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to English Law of Obligations

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Medical Law and Bioethics

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Procedural Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Civil Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Commercial Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction into Polish Constitutional Law and Political System

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Penal Law

45

7,0

egzamin

F

Юридична українська мова (ukraiński język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F

Judicial application of interational law - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU

30

5,0

egzamin

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Konstytucja w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Kryminalistyka

75

7,0

egzamin

F

Konstytucyjne podstawy działania sądów - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Kryminologia

75

7,0

egzamin

F

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających

30

4,0

egzamin

F
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Kultury prawne Azji i Afryki

45

6,0

egzamin

F

Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty

45

6,0

zaliczenie

F

Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Legal English - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Ład korporacyjny

30

4,0

egzamin

F

Logika praktyczna (nieformalna) - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo humanitarne

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Monetary Law and Monetary Policy

30

5,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Ocena ryzyka prawnego sporu podmiotów publicznych: proces
sądowy i drogi alternatywne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Ochrona praw osób niepełnosprawnych - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

30

4,0

egzamin

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

45

6,0

egzamin

F

Philosophy of Law in Action

30

5,0

egzamin

F

Polnisches Arbeitsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Gesellschaftsrecht

30

5,0

egzamin

F

Polnisches Konkursrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verfassungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verwaltungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht

40

6,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht

30

5,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F
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Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Powszechna historia prawa

60

11,0

egzamin

F

Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawo autorskie

75

6,0

egzamin

F

Prawo budowlane

30

4,0

egzamin

F

Prawo budowlane w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

4,0

egzamin

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

75

6,0

egzamin

F

Prawo karne skarbowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

60

9,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo rolne

75

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

11,0

egzamin

F

Prawo turystyczne i sportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Právna slovenčina (słowacki język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Preparatory workshop for the international mediation and negotiation
competitions organized by International Academy of Dispute
Resolution

90

7,0

zaliczenie

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F
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Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Psychopatologia sądowa

30

4,0

egzamin

F

Public Procurement in the EU Law

30

5,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

60

9,0

egzamin

F

Русский юридический язык А1-А2

30

2,0

zaliczenie

F

Русский юридический язык Б1-Б2

30

2,0

zaliczenie

F

Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie

10

2,0

zaliczenie

F

Reﬂektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym

30

4,0

egzamin

F

Refugee Law: International, European and Polish

30

5,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

30

4,0

egzamin

F

School of Japanese Law and Culture (Szkoła prawa japońskiego)

120

12,0

egzamin

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

30

4,0

egzamin

F

Studencka Poradnia Prawna

120

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja i prawo

45

6,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Taktyka kryminalistyczna

30

4,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the
20th c.

30

5,0

egzamin

F

The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the
10th to the 20th Century

30

5,0

egzamin

F

The mind and the law

45

7,0

egzamin

F

Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Úvod do slovenského práva (Szkoła prawa słowackiego)

136

13,0

egzamin

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

60

9,0

egzamin

F

Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy –
konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Współczesne ustroje państwowe

75

7,0

egzamin

F

Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium

20

3,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F
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Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Zobowiązania podatkowe

45

6,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

30

4,0

zaliczenie

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

30

4,0

egzamin

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

30

4,0

egzamin

F

Commons and Roman Legal Framework

14

3,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Prawo a etyka relacji seksualnych

30

4,0

egzamin

F

Experimental Jurisprudence - Guilty Minds

30

5,0

zaliczenie

F

Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm,
dezinformacja

20

3,0

egzamin

F

European Human Rights Law - discussion class

30

5,0

egzamin

F

Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu

30

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Juvenile justice systems in European Countries

21

4,0

egzamin

F

School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)

120

10,0

egzamin

F

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Law C1+

60

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Law B2+

60

-

zaliczenie na
F
ocenę
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godzin
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Forma
weryﬁkacji

Prawo cywilne

150

-

-

O

Prawo administracyjne

60

-

-

O

Prawo karne (materialne)

60

-

-

O

Proces karny

60

-

-

O

Postępowanie cywilne

60

-

-

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

60

-

-

O

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Advanced Legal English - Workshop

30

-

zaliczenie

F

Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego

30

4,0

egzamin

F

Semestr 5
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American Constitutional Law

30

5,0

egzamin

F

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms

30

5,0

egzamin

F

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F

Argumentacja prawnicza

45

6,0

egzamin

F

Вступ до українського права (Szkoła prawa ukraińskiego)

60

9,0

egzamin

F

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes

30

5,0

egzamin

F

Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking
Workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law

30

5,0

egzamin

F

Constitutional systems of contemporary Democratic States

45

7,0

egzamin

F

Consumer Protection Law

30

5,0

egzamin

F

Contemporary issues of criminal policy

30

5,0

egzamin

F

Courtroom Drama

45

6,0

egzamin

F

Criminal Justice System in Poland

30

5,0

egzamin

F

Część szczególna prawa karnego

75

6,0

egzamin

F

Deutsche Juristische Fachsprache (prawniczy język niemiecki)

30

2,0

zaliczenie

F

Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

Einführung in das deutsche Recht (Szkoła prawa niemieckiego)

176

18,0

egzamin

F

Einführung in das österreichische Recht (Szkoła prawa austriackiego)

120

15,0

egzamin

F

Ekspertyza sądowa

45

6,0

egzamin

F

Employee protection in Polish employment law

30

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F

Environmental and energy law

30

5,0

egzamin

F

Español juridico (hiszpański język prawniczy)

30

2,0

zaliczenie

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

EU competition law (antitrust and mergers)

30

5,0

egzamin

F

European Contract Law

30

5,0

egzamin

F

European labour law

30

5,0

egzamin

F

European Private International Law

45

7,0

egzamin

F

EU procedural law

30

5,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa prawa międzynarodowego

30

4,0

egzamin

F
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Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Français juridique (francuski język prawniczy)

60

2,0

zaliczenie

F

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

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law

45

7,0

egzamin

F

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

60

-

-

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Historia ustrojów państw starożytnych

30

4,0

egzamin

F

Homicide from Legal and Psychological Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Intellectual Property Law

30

5,0

egzamin

F

International Commercial Arbitration

60

7,0

zaliczenie

F

International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do
Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

60

7,0

zaliczenie

F

International Criminal Justice

20

4,0

egzamin

F

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht Grundzüge

20

3,0

egzamin

F

International Insolvency Law

30

5,0

egzamin

F

International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące
do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu
VIAC w Wiedniu

60

9,0

zaliczenie

F

International Trade and Investment Law

45

7,0

egzamin

F

Introducción al Derecho Español (Szkoła prawa hiszpańskiego)

60

10,0

egzamin

F

Introduction au Droit Français (Szkoła prawa Francuskiego)

160

18,0

egzamin

F

Introduction into Polish Constitutional Law and Political System

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to English Law of Obligations

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Medical Law and Bioethics

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Procedural Law

30

5,0

egzamin

F
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Introduction to Polish Civil Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Commercial Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Penal Law

45

7,0

egzamin

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F

Judicial application of interational law - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU

30

5,0

egzamin

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Juvenile justice systems in European Countries

21

4,0

egzamin

F

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Konstytucja w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Юридична українська мова (ukraiński język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Konstytucyjne podstawy działania sądów - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Kryminalistyka

75

7,0

egzamin

F

Kryminologia

75

7,0

egzamin

F

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających

30

4,0

egzamin

F

Kultury prawne Azji i Afryki

45

6,0

egzamin

F

Legal English - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty

45

6,0

zaliczenie

F

Logika praktyczna (nieformalna) - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Ład korporacyjny

30

4,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Medycyna sądowa

30

4,0

egzamin

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Międzynarodowe i europejskie prawo karne

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo handlowe

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo humanitarne

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo spadkowe

30

4,0

egzamin

F

Monetary Law and Monetary Policy

30

5,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Nietypowe formy zatrudnienia - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F
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Ocena ryzyka prawnego sporu podmiotów publicznych: proces
sądowy i drogi alternatywne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

30

4,0

egzamin

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona praw osób niepełnosprawnych - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

30

4,0

egzamin

F

Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Philosophy of Law in Action

30

5,0

egzamin

F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on
International Commercial Arbitration

30

5,0

egzamin

F

Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty

30

5,0

zaliczenie

F

Polnisches Arbeitsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Gesellschaftsrecht

30

5,0

egzamin

F

Polnisches Konkursrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verfassungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verwaltungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht

40

6,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht

30

5,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

45

6,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F

Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym

30

4,0

egzamin

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Postępowanie egzekucyjne sądowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie nieprocesowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Postępowanie w sprawach nieletnich

30

4,0

egzamin

F

Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

-

-

F
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Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Prawne zagadnienia dowodów

30

4,0

egzamin

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawo autorskie

75

6,0

egzamin

F

Prawo bankowe prywatne

45

6,0

egzamin

F

Prawo budowlane

30

4,0

egzamin

F

Prawo budowlane w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

4,0

egzamin

F

Prawo ﬁnansowe

60

-

-

F

Prawo gospodarcze i handlowe

60

-

-

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

75

6,0

egzamin

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne gospodarcze

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne wykonawcze

75

7,0

egzamin

F

Prawo karne skarbowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo medyczne z elementami bioetyki

60

-

-

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

60

-

-

F

Prawo mieszkaniowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo o notariacie

30

4,0

egzamin

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

60

-

-

F

Prawo prasowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo prywatne międzynarodowe

60

-

-

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo rolne

75

7,0

egzamin

F
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Prawo rzymskie

60

-

-

F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce

45

7,0

egzamin

F

Prawo transportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo turystyczne i sportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych

75

6,0

egzamin

F

Prawo własności intelektualnej

60

-

-

F

Prawo własności przemysłowej

75

6,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Prawo wykroczeń

30

4,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo znaków towarowych

30

4,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Právna slovenčina (słowacki język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Preparatory workshop for the international mediation and negotiation
competitions organized by International Academy of Dispute
Resolution

90

7,0

zaliczenie

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Proces karny w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Przestępczość narkotykowa - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo

45

6,0

egzamin

F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Psychopatologia sądowa

30

4,0

egzamin

F

Public Procurement in the EU Law

30

5,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

60

-

-

F

Русский юридический язык А1-А2

30

2,0

zaliczenie

F

Русский юридический язык Б1-Б2

30

2,0

zaliczenie

F

Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie

10

2,0

zaliczenie

F

Reﬂektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym

30

4,0

egzamin

F

Refugee Law: International, European and Polish

30

5,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

30

4,0

egzamin

F
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School of Japanese Law and Culture (Szkoła prawa japońskiego)

120

12,0

egzamin

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach
podatkowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

30

4,0

egzamin

F

Studencka Poradnia Prawna

120

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja i prawo

45

6,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Taktyka kryminalistyczna

30

4,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the
20th c.

30

5,0

egzamin

F

The current developments of ECJ Case-law

30

5,0

egzamin

F

The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the
10th to the 20th Century

30

5,0

egzamin

F

The Law of International Commercial Contracts

30

5,0

egzamin

F

The mind and the law

45

7,0

egzamin

F

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition workshop

30

-

-

F

Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa
zobowiązań - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Úvod do slovenského práva (Szkoła prawa słowackiego)

136

13,0

egzamin

F

Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy –
konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Wspólność praw podmiotowych

30

4,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium

20

3,0

egzamin

F

Współczesne ustroje państwowe

75

7,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F

Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Zobowiązania podatkowe

45

6,0

egzamin

F
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Proseminarium: Prawo konstytucyjne

30

-

-

F

Proseminarium: Analityczna teoria prawa

60

2,0

-

F

Proseminarium: Prawo karne

30

-

-

F

Proseminarium: Proces karny

30

-

-

F

Postępowania karne szczególne

30

4,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

30

4,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

20

3,0

egzamin

F

Robots and crimes

20

4,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

30

4,0

egzamin

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

30

4,0

egzamin

F

Commons and Roman Legal Framework

14

3,0

egzamin

F

Tech Law and Social Media

20

4,0

zaliczenie

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Prawo a etyka relacji seksualnych

30

4,0

egzamin

F

Experimental Jurisprudence - Guilty Minds

30

5,0

zaliczenie

F

Interakcje na sali sądowej

21

3,0

zaliczenie

F

Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm,
dezinformacja

20

3,0

egzamin

F

European and International Transport Law

30

5,0

egzamin

F

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat

30

4,0

zaliczenie

F

Pax Moot Court - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Arguing Rights Cases - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

European Human Rights Law - discussion class

30

5,0

egzamin

F

Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu

30

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Lektorat z języka obcego

O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Law B2+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

English for Law C1+

30

-

zaliczenie na
F
ocenę

120

10,0

egzamin

School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)

F

Semestr 6
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Prawo cywilne

150

22,0

egzamin

O

Prawo administracyjne

60

11,0

egzamin

O

Prawo karne (materialne)

60

11,0

egzamin

O

Proces karny

60

11,0

egzamin

O

Postępowanie cywilne

60

11,0

egzamin

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

60

11,0

egzamin

O

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego

30

4,0

egzamin

F

Advanced Legal English - Workshop

30

7,0

zaliczenie

F

Argumentacja prawnicza

45

6,0

egzamin

F

American Constitutional Law

30

5,0

egzamin

F

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms

30

5,0

egzamin

F

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F

Вступ до українського права (Szkoła prawa ukraińskiego)

60

9,0

egzamin

F

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes

30

5,0

egzamin

F

Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking
Workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law

30

5,0

egzamin

F

Constitutional systems of contemporary Democratic States

45

7,0

egzamin

F

Consumer Protection Law

30

5,0

egzamin

F

Contemporary issues of criminal policy

30

5,0

egzamin

F

Courtroom Drama

45

6,0

egzamin

F

Część szczególna prawa karnego

75

6,0

egzamin

F

Deutsche Juristische Fachsprache (prawniczy język niemiecki)

30

2,0

zaliczenie

F

Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Criminal Justice System in Poland

30

5,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

Einführung in das deutsche Recht (Szkoła prawa niemieckiego)

176

18,0

egzamin

F

Ekspertyza sądowa

45

6,0

egzamin

F

Einführung in das österreichische Recht (Szkoła prawa austriackiego)

120

15,0

egzamin

F

Employee protection in Polish employment law

30

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F
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Environmental and energy law

30

5,0

egzamin

F

Español juridico (hiszpański język prawniczy)

30

2,0

zaliczenie

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

EU competition law (antitrust and mergers)

30

5,0

egzamin

F

EU procedural law

30

5,0

egzamin

F

European Contract Law

30

5,0

egzamin

F

European labour law

30

5,0

egzamin

F

European Private International Law

45

7,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa prawa międzynarodowego

30

4,0

egzamin

F

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Français juridique (francuski język prawniczy)

60

2,0

zaliczenie

F

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

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law

45

7,0

egzamin

F

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

60

11,0

egzamin

F

Historia ustrojów państw starożytnych

30

4,0

egzamin

F

Homicide from Legal and Psychological Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Intellectual Property Law

30

5,0

egzamin

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht Grundzüge

20

3,0

egzamin

F

International Commercial Arbitration

60

7,0

zaliczenie

F

International Criminal Justice

20

4,0

egzamin

F

International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do
Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

60

7,0

zaliczenie

F

International Insolvency Law

30

5,0

egzamin

F
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International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące
do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu
VIAC w Wiedniu

60

9,0

zaliczenie

F

International Trade and Investment Law

45

7,0

egzamin

F

Introducción al Derecho Español (Szkoła prawa hiszpańskiego)

60

10,0

egzamin

F

Introduction au Droit Français (Szkoła prawa Francuskiego)

160

18,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to English Law of Obligations

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Medical Law and Bioethics

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Procedural Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction into Polish Constitutional Law and Political System

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Civil Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Commercial Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Penal Law

45

7,0

egzamin

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F

Judicial application of interational law - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU

30

5,0

egzamin

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Juvenile justice systems in European Countries

21

4,0

egzamin

F

Konstytucja w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Konstytucyjne podstawy działania sądów - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Юридична українська мова (ukraiński język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Kryminalistyka

75

7,0

egzamin

F

Kryminologia

75

7,0

egzamin

F

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających

30

4,0

egzamin

F

Kultury prawne Azji i Afryki

45

6,0

egzamin

F

Legal English - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty

45

6,0

zaliczenie

F

Logika praktyczna (nieformalna) - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Ład korporacyjny

30

4,0

egzamin

F

Medycyna sądowa

30

4,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Międzynarodowe i europejskie prawo karne

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo handlowe

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo humanitarne

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo spadkowe

30

4,0

egzamin

F

Monetary Law and Monetary Policy

30

5,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Nietypowe formy zatrudnienia - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ocena ryzyka prawnego sporu podmiotów publicznych: proces
sądowy i drogi alternatywne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

30

4,0

egzamin

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona praw osób niepełnosprawnych - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

30

4,0

egzamin

F

Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Philosophy of Law in Action

30

5,0

egzamin

F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym

30

4,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

45

6,0

egzamin

F

Polnisches Arbeitsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Gesellschaftsrecht

30

5,0

egzamin

F

Polnisches Konkursrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verfassungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verwaltungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht

40

6,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht

30

5,0

egzamin

F

Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on
International Commercial Arbitration

30

5,0

egzamin

F

Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty

30

5,0

zaliczenie

F
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Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie egzekucyjne sądowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie nieprocesowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Postępowanie w sprawach nieletnich

30

4,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

11,0

egzamin

F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Preparatory workshop for the international mediation and negotiation
competitions organized by International Academy of Dispute
Resolution

90

7,0

zaliczenie

F

Prawne zagadnienia dowodów

30

4,0

egzamin

F

Prawo autorskie

75

6,0

egzamin

F

Prawo bankowe prywatne

45

6,0

egzamin

F

Prawo budowlane

30

4,0

egzamin

F

Prawo ﬁnansowe

60

9,0

egzamin

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

4,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze i handlowe

60

9,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

75

6,0

egzamin

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne gospodarcze

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne skarbowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne wykonawcze

75

7,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo medyczne z elementami bioetyki

60

9,0

egzamin

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

60

9,0

egzamin

F
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Prawo mieszkaniowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo o notariacie

30

4,0

egzamin

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

60

9,0

egzamin

F

Prawo prasowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo prywatne międzynarodowe

60

9,0

egzamin

F

Prawo rolne

75

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

11,0

egzamin

F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce

45

7,0

egzamin

F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo własności intelektualnej

60

9,0

egzamin

F

Prawo transportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo turystyczne i sportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych

75

6,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Prawo wykroczeń

30

4,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Prawo własności przemysłowej

75

6,0

egzamin

F

Prawo znaków towarowych

30

4,0

egzamin

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo zamówień publicznych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Proces karny w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Przestępczość narkotykowa - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo budowlane w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Právna slovenčina (słowacki język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo

45

6,0

egzamin

F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F
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Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Psychopatologia sądowa

30

4,0

egzamin

F

Public Procurement in the EU Law

30

5,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

60

9,0

egzamin

F

Русский юридический язык А1-А2

30

2,0

zaliczenie

F

Русский юридический язык Б1-Б2

30

2,0

zaliczenie

F

Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie

10

2,0

zaliczenie

F

Refugee Law: International, European and Polish

30

5,0

egzamin

F

Reﬂektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym

30

4,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

30

4,0

egzamin

F

School of Japanese Law and Culture (Szkoła prawa japońskiego)

120

12,0

egzamin

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach
podatkowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

30

4,0

egzamin

F

Studencka Poradnia Prawna

120

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja i prawo

45

6,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Taktyka kryminalistyczna

30

4,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the
20th c.

30

5,0

egzamin

F

The current developments of ECJ Case-law

30

5,0

egzamin

F

The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the
10th to the 20th Century

30

5,0

egzamin

F

The Law of International Commercial Contracts

30

5,0

egzamin

F

The mind and the law

45

7,0

egzamin

F

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition workshop

30

8,0

zaliczenie

F

Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa
zobowiązań - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Úvod do slovenského práva (Szkoła prawa słowackiego)

136

13,0

egzamin

F
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Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy –
konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Wspólność praw podmiotowych

30

4,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium

20

3,0

egzamin

F

Współczesne ustroje państwowe

75

7,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F

Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Zobowiązania podatkowe

45

6,0

egzamin

F

Proseminarium: Prawo konstytucyjne

30

2,0

zaliczenie

F

Proseminarium: Analityczna teoria prawa

30

2,0

zaliczenie

F

Proseminarium: Prawo karne

30

2,0

zaliczenie

F

Proseminarium: Proces karny

30

2,0

zaliczenie

F

Postępowania karne szczególne

30

4,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

30

4,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

20

3,0

egzamin

F

Robots and crimes

20

4,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

30

4,0

egzamin

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

30

4,0

egzamin

F

Commons and Roman Legal Framework

14

3,0

egzamin

F

Tech Law and Social Media

20

4,0

zaliczenie

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Interakcje na sali sądowej

21

3,0

zaliczenie

F

Prawo a etyka relacji seksualnych

30

4,0

egzamin

F

Experimental Jurisprudence - Guilty Minds

30

5,0

zaliczenie

F

Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm,
dezinformacja

20

3,0

egzamin

F

European and International Transport Law

30

5,0

egzamin

F

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat

30

4,0

zaliczenie

F

Pax Moot Court - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Arguing Rights Cases - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

European Human Rights Law - discussion class

30

5,0

egzamin

F

Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu

30

4,0

egzamin

F
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10

2,0

zaliczenie

Lektorat z języka obcego

F
O

Student realizuje jeden przedmiot
English for Law B2+

30

12,0

egzamin

F

English for Law C1+

30

12,0

egzamin

F

120

10,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Proces karny

60

-

-

O

Postępowanie cywilne

60

-

-

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

60

-

-

O

Seminarium magisterskie IV rok

30

-

-

O

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego

30

4,0

egzamin

F

Advanced Legal English - Workshop

30

-

zaliczenie

F

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms

30

5,0

egzamin

F

American Constitutional Law

30

5,0

egzamin

F

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F

Argumentacja prawnicza

45

6,0

egzamin

F

Вступ до українського права (Szkoła prawa ukraińskiego)

60

9,0

egzamin

F

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes

30

5,0

egzamin

F

Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking
Workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law

30

5,0

egzamin

F

Consumer Protection Law

30

5,0

egzamin

F

Constitutional systems of contemporary Democratic States

45

7,0

egzamin

F

Contemporary issues of criminal policy

30

5,0

egzamin

F

Courtroom Drama

45

6,0

egzamin

F

Criminal Justice System in Poland

30

5,0

egzamin

F

Część szczególna prawa karnego

75

6,0

egzamin

F

Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)
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Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Einführung in das deutsche Recht (Szkoła prawa niemieckiego)

176

18,0

egzamin

F

Einführung in das österreichische Recht (Szkoła prawa austriackiego)

120

15,0

egzamin

F

Ekspertyza sądowa

45

6,0

egzamin

F

Employee protection in Polish employment law

30

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F

Environmental and energy law

30

5,0

egzamin

F

Español juridico (hiszpański język prawniczy)

30

2,0

zaliczenie

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

EU competition law (antitrust and mergers)

30

5,0

egzamin

F

EU procedural law

30

5,0

egzamin

F

European Contract Law

30

5,0

egzamin

F

European labour law

30

5,0

egzamin

F

European Private International Law

45

7,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa prawa międzynarodowego

30

4,0

egzamin

F

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Français juridique (francuski język prawniczy)

60

2,0

zaliczenie

F

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

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law

45

7,0

egzamin

F

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w państwie
prawnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

60

-

-

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Historia ustrojów państw starożytnych

30

4,0

egzamin

F

Homicide from Legal and Psychological Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Intellectual Property Law

30

5,0

egzamin

F

International Commercial Arbitration

60

7,0

zaliczenie

F
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International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do
Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

60

7,0

zaliczenie

F

International Criminal Justice

20

4,0

egzamin

F

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht Grundzüge

20

3,0

egzamin

F

International Insolvency Law

30

5,0

egzamin

F

International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące
do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu
VIAC w Wiedniu

60

9,0

zaliczenie

F

International Trade and Investment Law

45

7,0

egzamin

F

Introducción al Derecho Español (Szkoła prawa hiszpańskiego)

60

10,0

egzamin

F

Introduction au Droit Français (Szkoła prawa Francuskiego)

160

18,0

egzamin

F

Introduction into Polish Constitutional Law and Political System

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to English Law of Obligations

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Procedural Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Penal Law

45

7,0

egzamin

F

Introduction to Polish Civil Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Commercial Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Medical Law and Bioethics

30

5,0

egzamin

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F

Judicial application of interational law - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU

30

5,0

egzamin

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Juvenile justice systems in European Countries

21

4,0

egzamin

F

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Konstytucyjne podstawy działania sądów - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Konstytucja w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Юридична українська мова (ukraiński język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Kultury prawne Azji i Afryki

45

6,0

egzamin

F

Kryminalistyka

75

7,0

egzamin

F

Kryminologia

75

7,0

egzamin

F

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających

30

4,0

egzamin

F

Legal English - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty

45

6,0

zaliczenie

F

Logika praktyczna (nieformalna) - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F
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Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Ład korporacyjny

30

4,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Medycyna sądowa

30

4,0

egzamin

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Międzynarodowe i europejskie prawo karne

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo handlowe

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo humanitarne

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo spadkowe

30

4,0

egzamin

F

Monetary Law and Monetary Policy

30

5,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Nietypowe formy zatrudnienia - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ocena ryzyka prawnego sporu podmiotów publicznych: proces
sądowy i drogi alternatywne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

30

4,0

egzamin

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona praw osób niepełnosprawnych - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

30

4,0

egzamin

F

Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Orzeczenia w postępowaniu cywilnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Philosophy of Law in Action

30

5,0

egzamin

F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on
International Commercial Arbitration

30

5,0

egzamin

F

Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

45

6,0

egzamin

F

Polnisches Arbeitsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Gesellschaftsrecht

30

5,0

egzamin

F

Polnisches Konkursrecht

20

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów

50 / 1069

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polnisches Verfassungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verwaltungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht

40

6,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht

30

5,0

egzamin

F

Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty

30

5,0

zaliczenie

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F

Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie egzekucyjne sądowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowania karne szczególne

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie nieprocesowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Postępowanie w sprawach nieletnich

30

4,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

-

-

F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Preparatory workshop for the international mediation and negotiation
competitions organized by International Academy of Dispute
Resolution

90

7,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Public Procurement in the EU Law

30

5,0

egzamin

F

Prawo autorskie

75

6,0

egzamin

F

Prawo bankowe prywatne

45

6,0

egzamin

F

Prawo budowlane

30

4,0

egzamin

F

Prawo budowlane w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

4,0

egzamin

F

Prawo ﬁnansowe

60

-

-

F

Prawo gospodarcze i handlowe

60

-

-

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F
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Prawo karne wykonawcze

75

7,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo medyczne z elementami bioetyki

60

-

-

F

Prawo międzynarodowe publiczne

60

-

-

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo o notariacie

30

4,0

egzamin

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

60

-

-

F

Prawo prywatne międzynarodowe

60

-

-

F

Prawo rolne

75

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

-

-

F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce

45

7,0

egzamin

F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo własności intelektualnej

60

-

-

F

Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym

30

4,0

egzamin

F

Prawne zagadnienia dowodów

30

4,0

egzamin

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo mieszkaniowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

45

6,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

75

6,0

egzamin

F

Prawo transportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne gospodarcze

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne skarbowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo prasowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo turystyczne i sportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo wykroczeń

30

4,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych

75

6,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Prawo własności przemysłowej

75

6,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F
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Prawo znaków towarowych

30

4,0

egzamin

F

Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Právna slovenčina (słowacki język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Proces karny w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Przestępczość narkotykowa - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo

45

6,0

egzamin

F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Psychopatologia sądowa

30

4,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

60

-

-

F

Русский юридический язык А1-А2

30

2,0

zaliczenie

F

Русский юридический язык Б1-Б2

30

2,0

zaliczenie

F

Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie

10

2,0

zaliczenie

F

Refugee Law: International, European and Polish

30

5,0

egzamin

F

Reﬂektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym

30

4,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

30

4,0

egzamin

F

School of Japanese Law and Culture (Szkoła prawa japońskiego)

120

12,0

egzamin

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach
podatkowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

30

4,0

egzamin

F

Studencka Poradnia Prawna

120

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Symulacja procesu cywilnego - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja i prawo

45

6,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Taktyka kryminalistyczna

30

4,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the
20th c.

30

5,0

egzamin

F
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The current developments of ECJ Case-law

30

5,0

egzamin

F

The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the
10th to the 20th Century

30

5,0

egzamin

F

The Law of International Commercial Contracts

30

5,0

egzamin

F

The mind and the law

45

7,0

egzamin

F

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition workshop

30

-

-

F

Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa
zobowiązań - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Úvod do slovenského práva (Szkoła prawa słowackiego)

136

13,0

egzamin

F

Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy –
konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Wspólność praw podmiotowych

30

4,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium

20

3,0

egzamin

F

Współczesne ustroje państwowe

75

7,0

egzamin

F

Wykonywanie orzeczeń administracyjnych i sądowych

30

4,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F

Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Zobowiązania podatkowe

45

6,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

30

4,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

20

3,0

egzamin

F

Robots and crimes

20

4,0

egzamin

F

Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji

20

3,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

30

4,0

egzamin

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

30

4,0

egzamin

F

Commons and Roman Legal Framework

14

3,0

egzamin

F

Tech Law and Social Media

20

4,0

zaliczenie

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Interakcje na sali sądowej

21

3,0

zaliczenie

F

Prawo a etyka relacji seksualnych

30

4,0

egzamin

F

Experimental Jurisprudence - Guilty Minds

30

5,0

zaliczenie

F
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Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm,
dezinformacja

20

3,0

egzamin

F

European and International Transport Law

30

5,0

egzamin

F

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat

30

4,0

zaliczenie

F

Pax Moot Court - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Arguing Rights Cases - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

European Human Rights Law - discussion class

30

5,0

egzamin

F

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

30

4,0

egzamin

F

Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu

30

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)

120

10,0

egzamin

F

Deutsche Juristische Fachsprache (prawniczy język niemiecki)

30

2,0

zaliczenie

F
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Proces karny

60

11,0

egzamin

O

Postępowanie cywilne

60

11,0

egzamin

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

60

11,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie IV rok

30

4,0

zaliczenie

O

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Advanced Legal English - Workshop

30

7,0

zaliczenie

F

Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego

30

4,0

egzamin

F

American Constitutional Law

30

5,0

egzamin

F

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms

30

5,0

egzamin

F

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F

Argumentacja prawnicza

45

6,0

egzamin

F

Вступ до українського права (Szkoła prawa ukraińskiego)

60

9,0

egzamin

F

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes

30

5,0

egzamin

F

Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking
Workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law

30

5,0

egzamin

F

Constitutional systems of contemporary Democratic States

45

7,0

egzamin

F
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Consumer Protection Law

30

5,0

egzamin

F

Contemporary issues of criminal policy

30

5,0

egzamin

F

Courtroom Drama

45

6,0

egzamin

F

Criminal Justice System in Poland

30

5,0

egzamin

F

Część szczególna prawa karnego

75

6,0

egzamin

F

Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

Einführung in das deutsche Recht (Szkoła prawa niemieckiego)

176

18,0

egzamin

F

Einführung in das österreichische Recht (Szkoła prawa austriackiego)

120

15,0

egzamin

F

Ekspertyza sądowa

45

6,0

egzamin

F

Employee protection in Polish employment law

30

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F

Environmental and energy law

30

5,0

egzamin

F

Español juridico (hiszpański język prawniczy)

30

2,0

zaliczenie

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

EU competition law (antitrust and mergers)

30

5,0

egzamin

F

EU procedural law

30

5,0

egzamin

F

European Contract Law

30

5,0

egzamin

F

European labour law

30

5,0

egzamin

F

European Private International Law

45

7,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa prawa międzynarodowego

30

4,0

egzamin

F

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Français juridique (francuski język prawniczy)

60

2,0

zaliczenie

F

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

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law

45

7,0

egzamin

F

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w państwie
prawnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F
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Historia państwa i prawa polskiego

60

11,0

egzamin

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Historia ustrojów państw starożytnych

30

4,0

egzamin

F

Homicide from Legal and Psychological Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Intellectual Property Law

30

5,0

egzamin

F

International Commercial Arbitration

60

7,0

zaliczenie

F

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht Grundzüge

20

3,0

egzamin

F

International Insolvency Law

30

5,0

egzamin

F

International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do
Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

60

7,0

zaliczenie

F

International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące
do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu
VIAC w Wiedniu

60

9,0

zaliczenie

F

International Criminal Justice

20

4,0

egzamin

F

International Trade and Investment Law

45

7,0

egzamin

F

Introducción al Derecho Español (Szkoła prawa hiszpańskiego)

60

10,0

egzamin

F

Introduction au Droit Français (Szkoła prawa Francuskiego)

160

18,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to English Law of Obligations

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Medical Law and Bioethics

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Procedural Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Civil Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Commercial Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction into Polish Constitutional Law and Political System

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Penal Law

45

7,0

egzamin

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F

Judicial application of interational law - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU

30

5,0

egzamin

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Juvenile justice systems in European Countries

21

4,0

egzamin

F

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Konstytucja w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F
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Konstytucyjne podstawy działania sądów - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Юридична українська мова (ukraiński język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Kryminalistyka

75

7,0

egzamin

F

Kryminologia

75

7,0

egzamin

F

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających

30

4,0

egzamin

F

Kultury prawne Azji i Afryki

45

6,0

egzamin

F

Legal English - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty

45

6,0

zaliczenie

F

Logika praktyczna (nieformalna) - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Ład korporacyjny

30

4,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Medycyna sądowa

30

4,0

egzamin

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Międzynarodowe i europejskie prawo karne

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo handlowe

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo humanitarne

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo spadkowe

30

4,0

egzamin

F

Monetary Law and Monetary Policy

30

5,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Nietypowe formy zatrudnienia - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Ocena ryzyka prawnego sporu podmiotów publicznych: proces
sądowy i drogi alternatywne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

30

4,0

egzamin

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona praw osób niepełnosprawnych - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

30

4,0

egzamin

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Orzeczenia w postępowaniu cywilnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Philosophy of Law in Action

30

5,0

egzamin

F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F
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Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym

30

4,0

egzamin

F

Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty

30

5,0

zaliczenie

F

Polnisches Arbeitsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Gesellschaftsrecht

30

5,0

egzamin

F

Polnisches Konkursrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verfassungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verwaltungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht

40

6,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht

30

5,0

egzamin

F

Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on
International Commercial Arbitration

30

5,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

45

6,0

egzamin

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie egzekucyjne sądowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie nieprocesowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Postępowanie w sprawach nieletnich

30

4,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

11,0

egzamin

F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawne zagadnienia dowodów

30

4,0

egzamin

F

Prawo autorskie

75

6,0

egzamin

F

Prawo bankowe prywatne

45

6,0

egzamin

F

Prawo budowlane

30

4,0

egzamin

F
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Prawo budowlane w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

4,0

egzamin

F

Prawo ﬁnansowe

60

9,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze i handlowe

60

9,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

75

6,0

egzamin

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne wykonawcze

75

7,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo medyczne z elementami bioetyki

60

9,0

egzamin

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo mieszkaniowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

60

9,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo o notariacie

30

4,0

egzamin

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

60

9,0

egzamin

F

Prawo prasowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo prywatne międzynarodowe

60

9,0

egzamin

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo rolne

75

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

11,0

egzamin

F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce

45

7,0

egzamin

F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo własności intelektualnej

60

9,0

egzamin

F

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

45

6,0

egzamin

F

Prawo karne gospodarcze

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne skarbowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo transportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo turystyczne i sportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych

75

6,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Prawo wykroczeń

30

4,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F

Prawo własności przemysłowej

75

6,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F
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Prawo znaków towarowych

30

4,0

egzamin

F

Právna slovenčina (słowacki język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Preparatory workshop for the international mediation and negotiation
competitions organized by International Academy of Dispute
Resolution

90

7,0

zaliczenie

F

Proces karny w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Przestępczość narkotykowa - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo

45

6,0

egzamin

F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychopatologia sądowa

30

4,0

egzamin

F

Public Procurement in the EU Law

30

5,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

60

9,0

egzamin

F

Русский юридический язык А1-А2

30

2,0

zaliczenie

F

Русский юридический язык Б1-Б2

30

2,0

zaliczenie

F

Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie

10

2,0

zaliczenie

F

Reﬂektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym

30

4,0

egzamin

F

Refugee Law: International, European and Polish

30

5,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

30

4,0

egzamin

F

School of Japanese Law and Culture (Szkoła prawa japońskiego)

120

12,0

egzamin

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach
podatkowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

30

4,0

egzamin

F

Studencka Poradnia Prawna

120

15,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Symulacja procesu cywilnego - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja i prawo

45

6,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Taktyka kryminalistyczna

30

4,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the
20th c.

30

5,0

egzamin

F

The current developments of ECJ Case-law

30

5,0

egzamin

F

The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the
10th to the 20th Century

30

5,0

egzamin

F

The Law of International Commercial Contracts

30

5,0

egzamin

F

The mind and the law

45

7,0

egzamin

F

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition workshop

30

8,0

zaliczenie

F

Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa
zobowiązań - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Úvod do slovenského práva (Szkoła prawa słowackiego)

136

13,0

egzamin

F

Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy –
konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium

20

3,0

egzamin

F

Współczesne ustroje państwowe

75

7,0

egzamin

F

Wspólność praw podmiotowych

30

4,0

egzamin

F

Wykonywanie orzeczeń administracyjnych i sądowych

30

4,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F

Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Zobowiązania podatkowe

45

6,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

30

4,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

20

3,0

egzamin

F

Robots and crimes

20

4,0

egzamin

F

Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji

20

3,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

30

4,0

egzamin

F
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Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

30

4,0

egzamin

F

Commons and Roman Legal Framework

14

3,0

egzamin

F

Tech Law and Social Media

20

4,0

zaliczenie

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Interakcje na sali sądowej

21

3,0

zaliczenie

F

Prawo a etyka relacji seksualnych

30

4,0

egzamin

F

Experimental Jurisprudence - Guilty Minds

30

5,0

zaliczenie

F

Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm,
dezinformacja

20

3,0

egzamin

F

European and International Transport Law

30

5,0

egzamin

F

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat

30

4,0

zaliczenie

F

Pax Moot Court - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Arguing Rights Cases - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

European Human Rights Law - discussion class

30

5,0

egzamin

F

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

30

4,0

egzamin

F

Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu

30

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)

120

10,0

egzamin

F

Deutsche Juristische Fachsprache (prawniczy język niemiecki)

30

2,0

zaliczenie

F
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Proces karny

60

-

-

O

Postępowanie cywilne

60

-

-

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

60

-

-

O

Seminarium magisterskie V rok

30

-

-

O

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego

30

4,0

egzamin

F

Advanced Legal English - Workshop

30

-

zaliczenie

F

American Constitutional Law

30

5,0

egzamin

F

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms

30

5,0

egzamin

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F
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Argumentacja prawnicza

45

6,0

egzamin

F

Вступ до українського права (Szkoła prawa ukraińskiego)

60

9,0

egzamin

F

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes

30

5,0

egzamin

F

Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking
Workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law

30

5,0

egzamin

F

Constitutional systems of contemporary Democratic States

45

7,0

egzamin

F

Consumer Protection Law

30

5,0

egzamin

F

Contemporary issues of criminal policy

30

5,0

egzamin

F

Courtroom Drama

45

6,0

egzamin

F

Criminal Justice System in Poland

30

5,0

egzamin

F

Część szczególna prawa karnego

75

6,0

egzamin

F

Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

Einführung in das deutsche Recht (Szkoła prawa niemieckiego)

176

18,0

egzamin

F

Einführung in das österreichische Recht (Szkoła prawa austriackiego)

120

15,0

egzamin

F

Ekspertyza sądowa

45

6,0

egzamin

F

Employee protection in Polish employment law

30

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F

Environmental and energy law

30

5,0

egzamin

F

Español juridico (hiszpański język prawniczy)

30

2,0

zaliczenie

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

EU competition law (antitrust and mergers)

30

5,0

egzamin

F

EU procedural law

30

5,0

egzamin

F

European Contract Law

30

5,0

egzamin

F

European labour law

30

5,0

egzamin

F

European Private International Law

45

7,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa prawa międzynarodowego

30

4,0

egzamin

F

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Français juridique (francuski język prawniczy)

60

2,0

zaliczenie

F

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

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F
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Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law

45

7,0

egzamin

F

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w państwie
prawnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

60

-

-

F

Historia ustrojów państw starożytnych

30

4,0

egzamin

F

Homicide from Legal and Psychological Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Intellectual Property Law

30

5,0

egzamin

F

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht Grundzüge

20

3,0

egzamin

F

International Commercial Arbitration

60

7,0

zaliczenie

F

International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do
Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

60

7,0

zaliczenie

F

International Criminal Justice

20

4,0

egzamin

F

International Insolvency Law

30

5,0

egzamin

F

International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące
do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu
VIAC w Wiedniu

60

9,0

zaliczenie

F

International Trade and Investment Law

45

7,0

egzamin

F

Introducción al Derecho Español (Szkoła prawa hiszpańskiego)

60

10,0

egzamin

F

Introduction au Droit Français (Szkoła prawa Francuskiego)

160

18,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Medical Law and Bioethics

30

5,0

egzamin

F

Introduction to English Law of Obligations

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Procedural Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Civil Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Commercial Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction into Polish Constitutional Law and Political System

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Penal Law

45

7,0

egzamin

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F
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Judicial application of interational law - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU

30

5,0

egzamin

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Juvenile justice systems in European Countries

21

4,0

egzamin

F

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Konstytucyjne podstawy działania sądów - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Kryminalistyka

75

7,0

egzamin

F

Kryminologia

75

7,0

egzamin

F

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających

30

4,0

egzamin

F

Юридична українська мова (ukraiński język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Konstytucja w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Kultury prawne Azji i Afryki

45

6,0

egzamin

F

Legal English - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty

45

6,0

zaliczenie

F

Logika praktyczna (nieformalna) - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Ład korporacyjny

30

4,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Medycyna sądowa

30

4,0

egzamin

F

Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Monetary Law and Monetary Policy

30

5,0

egzamin

F

Międzynarodowe i europejskie prawo karne

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo handlowe

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo humanitarne

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo spadkowe

30

4,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Nietypowe formy zatrudnienia - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ocena ryzyka prawnego sporu podmiotów publicznych: proces
sądowy i drogi alternatywne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

30

4,0

egzamin

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona praw osób niepełnosprawnych - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F
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Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

30

4,0

egzamin

F

Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Orzeczenia w postępowaniu cywilnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Philosophy of Law in Action

30

5,0

egzamin

F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym

30

4,0

egzamin

F

Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on
International Commercial Arbitration

30

5,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

45

6,0

egzamin

F

Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty

30

5,0

zaliczenie

F

Polnisches Arbeitsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Gesellschaftsrecht

30

5,0

egzamin

F

Polnisches Konkursrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verfassungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verwaltungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht

40

6,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht

30

5,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Postępowania karne szczególne

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie egzekucyjne sądowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie nieprocesowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Postępowanie w sprawach nieletnich

30

4,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

-

-

F
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Preparatory workshop for the international mediation and negotiation
competitions organized by International Academy of Dispute
Resolution

90

7,0

zaliczenie

F

Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Prawne zagadnienia dowodów

30

4,0

egzamin

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawo autorskie

75

6,0

egzamin

F

Prawo bankowe prywatne

45

6,0

egzamin

F

Prawo budowlane

30

4,0

egzamin

F

Prawo budowlane w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

4,0

egzamin

F

Prawo ﬁnansowe

60

-

-

F

Prawo gospodarcze i handlowe

60

-

-

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

75

6,0

egzamin

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne gospodarcze

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne wykonawcze

75

7,0

egzamin

F

Prawo karne skarbowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo medyczne z elementami bioetyki

60

-

-

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo mieszkaniowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo o notariacie

30

4,0

egzamin

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

60

-

-

F

Prawo prasowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo prywatne międzynarodowe

60

-

-

F
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Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo rolne

75

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

-

-

F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce

45

7,0

egzamin

F

Prawo transportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo turystyczne i sportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

45

6,0

egzamin

F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych

75

6,0

egzamin

F

Prawo własności intelektualnej

60

-

-

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Prawo wykroczeń

30

4,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Prawo własności przemysłowej

75

6,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo znaków towarowych

30

4,0

egzamin

F

Právna slovenčina (słowacki język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Proces karny w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Przestępczość narkotykowa - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo

45

6,0

egzamin

F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychopatologia sądowa

30

4,0

egzamin

F

Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Public Procurement in the EU Law

30

5,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

60

-

-

F

Русский юридический язык А1-А2

30

2,0

zaliczenie

F

Русский юридический язык Б1-Б2

30

2,0

zaliczenie

F

Prawo międzynarodowe publiczne

60

-

-

F

Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie

10

2,0

zaliczenie

F

Reﬂektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym

30

4,0

egzamin

F

Refugee Law: International, European and Polish

30

5,0

egzamin

F
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Samorządy zawodowe

30

4,0

egzamin

F

School of Japanese Law and Culture (Szkoła prawa japońskiego)

120

12,0

egzamin

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach
podatkowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

30

4,0

egzamin

F

Studencka Poradnia Prawna

120

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Symulacja procesu cywilnego - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja i prawo

45

6,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Taktyka kryminalistyczna

30

4,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the
20th c.

30

5,0

egzamin

F

The current developments of ECJ Case-law

30

5,0

egzamin

F

The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the
10th to the 20th Century

30

5,0

egzamin

F

The mind and the law

45

7,0

egzamin

F

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition workshop

30

-

-

F

The Law of International Commercial Contracts

30

5,0

egzamin

F

Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa
zobowiązań - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Úvod do slovenského práva (Szkoła prawa słowackiego)

136

13,0

egzamin

F

Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy –
konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Wspólność praw podmiotowych

30

4,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium

20

3,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Współczesne ustroje państwowe

75

7,0

egzamin

F

Wykonywanie orzeczeń administracyjnych i sądowych

30

4,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F
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Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Zobowiązania podatkowe

45

6,0

egzamin

F

Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Słynne krakowskie procesy sądowe

30

4,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

20

3,0

egzamin

F

Robots and crimes

20

4,0

egzamin

F

Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji

20

3,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

30

4,0

egzamin

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

30

4,0

egzamin

F

Commons and Roman Legal Framework

14

3,0

egzamin

F

Tech Law and Social Media

20

4,0

zaliczenie

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Interakcje na sali sądowej

21

3,0

zaliczenie

F

Prawo a etyka relacji seksualnych

30

4,0

egzamin

F

Experimental Jurisprudence - Guilty Minds

30

5,0

zaliczenie

F

Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm,
dezinformacja

20

3,0

egzamin

F

European and International Transport Law

30

5,0

egzamin

F

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat

30

4,0

zaliczenie

F

Pax Moot Court - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Arguing Rights Cases - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

European Human Rights Law - discussion class

30

5,0

egzamin

F

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

30

4,0

egzamin

F

Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu

30

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)

120

10,0

egzamin

F

Deutsche Juristische Fachsprache (prawniczy język niemiecki)

30

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

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 10

Plany studiów

71 / 1069

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Proces karny

60

11,0

egzamin

O

Postępowanie cywilne

60

11,0

egzamin

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

60

11,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie V rok

30

20,0

zaliczenie

O

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Advanced Legal English - Workshop

30

7,0

zaliczenie

F

Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego

30

4,0

egzamin

F

American Constitutional Law

30

5,0

egzamin

F

American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms

30

5,0

egzamin

F

Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Archeologia prawa

30

4,0

egzamin

F

Argumentacja prawnicza

45

6,0

egzamin

F

Вступ до українського права (Szkoła prawa ukraińskiego)

60

9,0

egzamin

F

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes

30

5,0

egzamin

F

Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking
Workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law

30

5,0

egzamin

F

Constitutional systems of contemporary Democratic States

45

7,0

egzamin

F

Consumer Protection Law

30

5,0

egzamin

F

Contemporary issues of criminal policy

30

5,0

egzamin

F

Courtroom Drama

45

6,0

egzamin

F

Criminal Justice System in Poland

30

5,0

egzamin

F

Część szczególna prawa karnego

75

6,0

egzamin

F

Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

30

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

30

4,0

egzamin

F

Einführung in das deutsche Recht (Szkoła prawa niemieckiego)

176

18,0

egzamin

F

Einführung in das österreichische Recht (Szkoła prawa austriackiego)

120

15,0

egzamin

F

Ekspertyza sądowa

45

6,0

egzamin

F

Employee protection in Polish employment law

30

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

30

4,0

egzamin

F

Environmental and energy law

30

5,0

egzamin

F

Español juridico (hiszpański język prawniczy)

30

2,0

zaliczenie

F

Etyka i bioetyka prawnicza

45

6,0

egzamin

F

EU competition law (antitrust and mergers)

30

5,0

egzamin

F
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EU procedural law

30

5,0

egzamin

F

European Contract Law

30

5,0

egzamin

F

European labour law

30

5,0

egzamin

F

European Private International Law

45

7,0

egzamin

F

Filozoﬁa interpretacji

45

6,0

egzamin

F

Filozoﬁa prawa międzynarodowego

30

4,0

egzamin

F

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Français juridique (francuski język prawniczy)

60

2,0

zaliczenie

F

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

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence

30

5,0

egzamin

F

Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law

45

7,0

egzamin

F

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems

30

5,0

egzamin

F

Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w państwie
prawnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej

45

6,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

75

7,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

75

7,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

60

11,0

egzamin

F

Historia polskiej myśli politycznej

30

4,0

egzamin

F

Historia ustrojów państw starożytnych

30

4,0

egzamin

F

Homicide from Legal and Psychological Perspectives

30

5,0

egzamin

F

Informatyka

30

4,0

zaliczenie

F

Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

International Commercial Arbitration

60

7,0

zaliczenie

F

International Criminal Justice

20

4,0

egzamin

F

International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące do
Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

60

7,0

zaliczenie

F

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht Grundzüge

20

3,0

egzamin

F

International Insolvency Law

30

5,0

egzamin

F

International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące
do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu
VIAC w Wiedniu

60

9,0

zaliczenie

F

Intellectual Property Law

30

5,0

egzamin

F

International Trade and Investment Law

45

7,0

egzamin

F
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Introduction to Comparative Law

30

5,0

egzamin

F

Introducción al Derecho Español (Szkoła prawa hiszpańskiego)

60

10,0

egzamin

F

Introduction au Droit Français (Szkoła prawa Francuskiego)

160

18,0

egzamin

F

Introduction into Polish Constitutional Law and Political System

30

5,0

egzamin

F

Introduction to English Law of Obligations

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Medical Law and Bioethics

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Administrative Procedural Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Civil Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Commercial Law

30

5,0

egzamin

F

Introduction to Polish Penal Law

45

7,0

egzamin

F

Issues in the contemporary legal and political philosophy

45

7,0

egzamin

F

Judicial application of interational law - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU

30

5,0

egzamin

F

Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze

30

4,0

zaliczenie

F

Juvenile justice systems in European Countries

21

4,0

egzamin

F

Karnoprawna ochrona własności intelektualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Konstytucja w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Konstytucyjne podstawy działania sądów - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Юридична українська мова (ukraiński język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Kryminalistyka

75

7,0

egzamin

F

Kryminologia

75

7,0

egzamin

F

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających

30

4,0

egzamin

F

Kultury prawne Azji i Afryki

45

6,0

egzamin

F

Legal English - Workshop

60

7,0

zaliczenie

F

Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty

45

6,0

zaliczenie

F

Logika praktyczna (nieformalna) - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ład korporacyjny

30

4,0

egzamin

F

Łacińska terminologia prawnicza

30

4,0

egzamin

F

Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Medycyna sądowa

30

4,0

egzamin

F

Международные организации с злементами дипломатического
протокола

30

5,0

egzamin

F

Międzynarodowe i europejskie prawo karne

45

6,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów

74 / 1069

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Międzynarodowe prawo handlowe

45

6,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo humanitarne

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Międzynarodowe prawo spadkowe

30

4,0

egzamin

F

Monetary Law and Monetary Policy

30

5,0

egzamin

F

Nauka o policji

45

6,0

egzamin

F

Nietypowe formy zatrudnienia - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ocena ryzyka prawnego sporu podmiotów publicznych: proces
sądowy i drogi alternatywne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

30

4,0

egzamin

F

Ochrona praw osób niepełnosprawnych - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

30

4,0

egzamin

F

Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Orzeczenia w postępowaniu cywilnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Philosophy of Law in Action

30

5,0

egzamin

F

Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku

30

4,0

egzamin

F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym

30

4,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

45

7,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

45

6,0

egzamin

F

Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on
International Commercial Arbitration

30

5,0

egzamin

F

Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty

30

5,0

zaliczenie

F

Polnisches Arbeitsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Gesellschaftsrecht

30

5,0

egzamin

F

Polnisches Konkursrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verfassungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Verwaltungsrecht

20

3,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht

40

6,0

egzamin

F

Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht

30

5,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

45

6,0

egzamin

F
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Porównawcza historia ustrojów państwowych

45

6,0

egzamin

F

Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie egzekucyjne sądowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie nieprocesowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie podatkowe

30

4,0

egzamin

F

Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

Postępowanie w sprawach nieletnich

30

4,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

60

11,0

egzamin

F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Prawa człowieka

30

4,0

egzamin

F

Prawne zagadnienia dowodów

30

4,0

egzamin

F

Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2

40

2,0

zaliczenie

F

Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany

40

2,0

zaliczenie

F

Prawo autorskie

75

6,0

egzamin

F

Prawo bankowe prywatne

45

6,0

egzamin

F

Prawo budowlane

30

4,0

egzamin

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

30

4,0

egzamin

F

Prawo ﬁnansowe

60

9,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze i handlowe

60

9,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

75

6,0

egzamin

F

Prawo i technologia

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne gospodarcze

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne skarbowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo karne wykonawcze

75

7,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

75

7,0

egzamin

F

Prawo medyczne z elementami bioetyki

60

9,0

egzamin

F

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

30

4,0

egzamin

F

Prawo mieszkaniowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

60

9,0

egzamin

F
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Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo o notariacie

30

4,0

egzamin

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

60

9,0

egzamin

F

Prawo prasowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo prywatne międzynarodowe

60

9,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

60

11,0

egzamin

F

Prawo rolne

75

7,0

egzamin

F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce

45

7,0

egzamin

F

Prawo transportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo turystyczne i sportowe

30

4,0

egzamin

F

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

45

6,0

egzamin

F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

75

7,0

egzamin

F

Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych

75

6,0

egzamin

F

Prawo własności intelektualnej

60

9,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

45

6,0

egzamin

F

Prawo wykroczeń

30

4,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Prawo własności przemysłowej

75

6,0

egzamin

F

Prawo znaków towarowych

30

4,0

egzamin

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo zamówień publicznych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Przestępczość narkotykowa - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty

20

3,0

zaliczenie

F

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Prawo budowlane w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Právna slovenčina (słowacki język prawniczy)

40

2,0

zaliczenie

F

Preparatory workshop for the international mediation and negotiation
competitions organized by International Academy of Dispute
Resolution

90

7,0

zaliczenie

F

Problematyka wielokulturowości

30

4,0

egzamin

F

Proces karny w praktyce - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo

45

6,0

egzamin

F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F
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Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Psychologia społeczna

45

6,0

egzamin

F

Psychopatologia sądowa

30

4,0

egzamin

F

Public Procurement in the EU Law

30

5,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

60

9,0

egzamin

F

Русский юридический язык А1-А2

30

2,0

zaliczenie

F

Русский юридический язык Б1-Б2

30

2,0

zaliczenie

F

Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie

10

2,0

zaliczenie

F

Reﬂektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym

30

4,0

egzamin

F

Refugee Law: International, European and Polish

30

5,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

30

4,0

egzamin

F

School of Japanese Law and Culture (Szkoła prawa japońskiego)

120

12,0

egzamin

F

Socjologia prawa

75

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

30

4,0

egzamin

F

Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach
podatkowych - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

30

4,0

egzamin

F

Studencka Poradnia Prawna

120

15,0

zaliczenie na
F
ocenę

Symulacja procesu cywilnego - warsztaty

45

5,0

zaliczenie

F

System kontroli administracji publicznej

30

4,0

egzamin

F

Sztuczna inteligencja i prawo

45

6,0

egzamin

F

Sztuka negocjacji prawniczych

45

6,0

egzamin

F

Taktyka kryminalistyczna

30

4,0

egzamin

F

Teoria prawa

45

6,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the
20th c.

30

5,0

egzamin

F

The current developments of ECJ Case-law

30

5,0

egzamin

F

The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the
10th to the 20th Century

30

5,0

egzamin

F

The Law of International Commercial Contracts

30

5,0

egzamin

F

The mind and the law

45

7,0

egzamin

F

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition workshop

30

8,0

zaliczenie

F

Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa
zobowiązań - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F
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Úvod do slovenského práva (Szkoła prawa słowackiego)

136

13,0

egzamin

F

Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy –
konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Wspólność praw podmiotowych

30

4,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

45

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

45

6,0

egzamin

F

Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium

20

3,0

egzamin

F

Współczesne ustroje państwowe

75

7,0

egzamin

F

Wykonywanie orzeczeń administracyjnych i sądowych

30

4,0

egzamin

F

Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników

45

6,0

egzamin

F

Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym - warsztaty

30

4,0

zaliczenie

F

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium

30

4,0

egzamin

F

Zobowiązania podatkowe

45

6,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

30

4,0

zaliczenie

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

20

3,0

egzamin

F

Robots and crimes

20

4,0

egzamin

F

Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji

20

3,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

30

4,0

egzamin

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

30

4,0

egzamin

F

Commons and Roman Legal Framework

14

3,0

egzamin

F

Tech Law and Social Media

20

4,0

zaliczenie

F

Teoria władzy politycznej

30

4,0

egzamin

F

Interakcje na sali sądowej

21

3,0

zaliczenie

F

Prawo a etyka relacji seksualnych

30

4,0

egzamin

F

Experimental Jurisprudence - Guilty Minds

30

5,0

zaliczenie

F

Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm,
dezinformacja

20

3,0

egzamin

F

European and International Transport Law

30

5,0

egzamin

F

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat

30

4,0

zaliczenie

F

Pax Moot Court - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

Arguing Rights Cases - workshop

30

5,0

zaliczenie

F

European Human Rights Law - discussion class

30

5,0

egzamin

F

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

30

4,0

egzamin

F

Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko
środowisku naturalnemu

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)

120

10,0

egzamin

F

Deutsche Juristische Fachsprache (prawniczy język niemiecki)

30

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Prawo konstytucyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.330.5cac67cb83fae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość struktury państwa i sposobu jej funkcjonowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

W3

W4

W5

W6

podstawowe pojęcia i źródła prawa konstytucyjnego

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

konstytucyjne zasady ustroju RP

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

konstytucyjny system praw człowieka i obywatela

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

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

prawnokonstytucyjne aspekty integracji europejskiej

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

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

student potraci odróżniać normy konstytucyjne
od norm politycznych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

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

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Sylabusy

83 / 1069

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

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

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

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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,
K1

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, W2, U4, K1, K2

7.

Demokracja bezpośrednia i jej formy

W4, U1, U2, K2

8.

Prawo wyborcze

W1, U1, U2, 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

W1, W2, 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,
W6, U1, U2, K1, K2

16.

Konstytucyjny system źródeł prawa

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-

Sylabusy
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learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
ćwiczenia

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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 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

Sylabusy
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Wstęp do prawoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.310.5cac67c88213b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Sylabusy
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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 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 rozwiązywania prostych kazusów oraz 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

zna i rozumie znaczenie podstawowych koncepcji
prawa oraz zna i rozumie relacje prawa do innych
systemów normatywnych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie

W2

specyﬁkę systemu prawa i jego relacje z innymi
systemami normatywnymi.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

problematykę pojęcia prawa oraz porządku prawnego
państwa w stopniu umożliwiającym mu samodzielne
panowanie dalszych studiów

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

podstawowe funkcje prawa oraz różne koncepcje
obowiązywania prawa.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

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

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

W6

zalety oraz ograniczenia podstawowych metod
prawniczych, m in. analizy, argumentacji
i hermeneutyki prawniczej.

PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
zaliczenie

W7

dyrektywy interpretacji prawniczej, problem
sprzeczności i luk prawnych oraz rozumie zagadnienie
wykładni prawa i wnioskowań prawniczych.

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

Sylabusy
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W8

, czym są kazusy prawne i jak należy podchodzić
do ich rozwiązywania i szukania odpowiednich
narzędzi do ich analizy.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wymienić podstawowe koncepcje prawa i przedstawić
ich założenia, różnice i znaczenie.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

zaliczenie

U2

podać charakterystykę kontynentalnego systemu
prawa i systemu common law, potraﬁ wyjaśnić różnice
między systemem prawa a innymi systemami
normatywnymi, potraﬁ przedstawić budowę systemu
prawa.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02

zaliczenie

U3

zrozumieć i wyjaśnić problem pojęcia prawa oraz
porządku prawnego państwa w stopniu
umożliwiającym mu samodzielne panowanie dalszych
studiów.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

zaliczenie

U4

wyjaśnić podstawowe funkcje prawa oraz różne
koncepcje obowiązywania prawa.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

zaliczenie

U5

wyjaśnić procesy tworzenia i stosowania prawa oraz
przedstawić wpływ tych procesów na jednostkę
i społeczeństwo.

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

zaliczenie

U6

stosować podstawowe metody prawnicze, m in.
analizę, argumentację i hermeneutykę prawniczą.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

zaliczenie

U7

stosować dyrektywy interpretacji prawniczej, usuwać
sprzeczności, eliminować za pomocą interpretacji luki
w prawie oraz stosować wnioskowania i topiki
prawnicze.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U8

samodzielnie lub w zespole przygotować się
do dyskutowania i rozwiązywania prostych kazusów.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania wiedzy szczegółowej z zakresu nauk
prawnych oraz ﬁlozoﬁi i teorii prawa.

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

zaliczenie

K2

uwzględnienia złożonych relacji między prawem, etyką
PRA_K3_K02,
i innymi systemami normatywnymi w teorii i praktyce
PRA_K3_K04
prawa.

zaliczenie

K3

wykorzystania zdobytych umiejętności z zakresu
metodologii w dalszej nauce.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

zaliczenie

K4

krytycznej reﬂeksji na temat istniejącego porządku
prawa i zaangażowania w studenckie debaty.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

zaliczenie
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

6

przygotowanie do egzaminu

48

przygotowanie do ćwiczeń

12

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

6

przygotowanie do zajęć

12

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

24

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

42

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
225

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

I. KRYTYCZNE STUDIOWANIE PRAWA
1.

1. Doskonalenie sztuki interpretacji
2. Rozwiązywanie „przypadków trudnych”
3. Wybór „szkoły prawa”

W2, U2, K1, K4

II. POJĘCIE PRAWA
4. Prawo jako norma (reguła)
4.1. Identyﬁkacja normy prawnej (norma prawna a inne normy społeczne)
4.2. Budowa i znaczenie normy prawnej

2.

5. Prawo jako system
5.1. System prawa (cechy, struktura, rodzaje systemów prawa)
5.2. Norma w systemie prawa
5.3 Obowiązywanie prawa

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K4

6. Myślenie paradygmatami
6.1. Paradygmat prawno-naturalny (spór o prawo sprawiedliwe)
6.2. Paradygmat pozytywistyczny
6.3. Paradygmat realistyczny
6.4. Kryzys tradycyjnych paradygmatów

Sylabusy
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III. POZNANIE PRAWNICZE
7. Język prawa (tekstu prawnego)
8. Wykładnia prawa (deﬁnicje, rodzaje, granice)
9. Standardowe metody prawnicze (formalno-dogmatyczna, normatywna, analiza
językowa)
10. Niestandardowe metody prawnicze (hermeneutyka, ekonomiczna analiza
prawa)
11. Argumenty i topiki prawnicze (spór o logikę prawniczą)

3.

W6, W7, W8, U6, U7, U8,
K1, K3

IV. NAUKA PRAWA I PRAKTYKA PRAWNICZA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
4.

12. Globalizacja i europeizacja prawa
13. Wpływ nauki i technologii na prawo (nauk biotechnologicznych, kognitywnych
oraz Internetu)

W5, U5, K1, K2, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny jest w formie testu wielokrotnego wyboru - 30 pytań.

zaliczenie

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. Formalnym wymogiem
uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność na zajęciach (możliwe max.
dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Historia państwa i prawa polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cb85e1d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sylabusy

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30
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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:

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

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

W1

W4
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W5

W6

W7

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

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

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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
kierunków historycznego rozwoju prawa na ziemiach
polskich.
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U2

U3

U4

U5

U6

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

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

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
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

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

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

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:

Sylabusy
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K1

K2

K3

K4

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

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

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

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

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

Przygotowanie do sprawdzianów

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
230

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

11

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

9

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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

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, U5, U6, K1,
K2, K3

8.

Historia procesu sądowego (karnego i cywilnego).

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

W2, W3, W4, W5, W6,
Prawo w Polsce po II wojnie światowej. Początek uniﬁkacji i kształtowanie się stanu
W7, U2, U3, U4, U5, U6,
obecnego.
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
W3, W4, W5, W6, W7,
3 mają, Konstytucja Księstwa Warszawskiego, Konstytucja Królestwa
U2, U3, U4, U5, U6, K2,
Kongresowego, Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa. Ustrój Galicji w XIX w. na tle
K3, K4
dziejów polityczno-ustrojowych Austrii i Austro-Węgier - omówienie.

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.

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

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

Sylabusy
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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
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny składający się z testu (1 pytanie=1 pkt_ oraz pytań
opisowych (1 pytanie=5 pkt). W uzasadnionych wypadkach za zgodą
Kierownika Katedry egzamin ustny. Możliwość zaliczenia części materiału
egzaminacyjnego w trakcie ćwiczeń. Aby uzyskać wynik pozytywne należy
uzyskać min. 50% pkt egzaminacyjnych. Skala ocen (2,0, 3,0, 3,5, 4,0,
4,5, 5,0): Od 50% min, co 10% kolejny stopień (od 50% dst - do 90% bdb)
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
uczestnictwo w zajęciach, kolokwium. Możliwość zaleczenia na
ćwiczeniach części zagadnień egzaminacyjnych.
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Powszechna historia prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cb87778.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny, kazus,
esej

W3

kontekst ustrojowy, kulturowy i społeczny przemian
instytucji prawa sądowego.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

określić historyczne źródła współczesnych konstrukcji
prawa cywilnego, karnego i procesowego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03

egzamin pisemny, kazus,
esej

U2

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

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U17

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

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

rozwiązywanie kazusów

15

analiza źródeł historycznych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* 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

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

60

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza źródeł historycznych

15

rozwiązywanie kazusów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
182

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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, K1

2.

Znaczenie prawa rzymskiego i prawa kanonicznego dla powstania systemów
prawnych cywilizacji łacińskiej.

W1, U2, K1, K2

3.

Opis źródeł prawa doby średniowiecza w powiązaniu z ogólną charakterystyką
instytucji prawa sądowego.

W3

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, K1

9.

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

W2

10.

Powstanie, opis i analiza instytucji procesu karnego mieszanego.

W2, U1, K1

Sylabusy
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11.

Powstanie, opis i analiza instytucji nowoczesnego procesu cywilnego.

W2, U1, K1

12.

Pokazanie współczesnych kierunków rozwoju prawa cywilnego, karnego i
procesowego w kontekście historycznej ewolucji.

W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, 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 konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
kazus, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 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 rzymskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cb89241.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne, Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sylabusy

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30
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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

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PRA_K3_U08

egzamin pisemny / ustny

PRA_K3_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich.

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

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
140

ECTS
0.0

105 / 1069

Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* 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

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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

1.

W1, W2, U1, K1

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

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 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

Sylabusy
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Analiza ekonomiczna i teoria gier w zastosowaniach prawniczych warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf2eb4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

zaliczenie

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
umiejętność wykorzystania narzędzi Law and
Economics (zwłaszcza teorii gier) w analizie zagadnień PRA_K3_U06,
z zakresu takich działów prawa, jak prawo zobowiązań, PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
prawo deliktowe, prawo własności, prawo karne,
PRA_K3_U13,
prawo procesowe (cywilne i karne).
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

zaliczenie

znajomość narzędzi badawczych stosowanych
w ramach Law and Economics (ekonomicznej analizy
prawa).

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedzialnej dyskusji na tematy z zakresu
prawoznawstwa.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Warsztat ma zapoznać uczestników z różnymi narzędziami współczesnej ekonomii
oraz sposobami ich wykorzystania w analizie wybranych zagadnień różnych gałęzi
prawa. Szczególny nacisk zostanie położony na teorię gier jako narzędzie o
wyjątkowej dużej użyteczności dla analizy interakcji społeczno-prawnych.

1.

W1, U1, K1

WPROWADZENIE DO METOD BADAWCZYCH LAW AND ECONOMICS
1. Przegląd metod badawczych Law and Economics (m.in. teoria gier, teoria
decyzji, pojęcie ekonomicznej efektywności, model homo oeconomicus, ekonomia
behawioralna)
ZASTOSOWANIA
2.

2. Prawo własności (w tym twierdzenie Coase'a)
3. Prawo zobowiązań
4. Prawo deliktowe
5. Proces karny i cywilny
6. Prawo karne
7. Prawo konstytucyjne (w tym twierdzenia Arrowa i Sena, Constraint Theory Jona
Elstera)
8. Pojęcie sprawiedliwości w ujęciu teoriogrowym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności),
ocena aktywności, oraz krótka prezentacja jednego z omawianych
zagadnień (ok. 5-10 min)
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Archeologia prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cb8c421.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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

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

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 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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie projektu

15

Sylabusy

113 / 1069

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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 wstępnych wymagań

Sylabusy
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Dzieje parlamentaryzmu polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cb90091.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin w formie odpowiedzi na krótkie pytania oraz
pytanie opisowe. Jako alternatywna forma zaliczenia
prezentacja, egzamin pisemny /
przedmiotu równoważna z egzaminem: przygotowanie eseju
ustny
- prezentacji multimedialnej na temat uzgodniony z
wykładowcą.
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Egzekutywa w systemach demokratycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.1558356185.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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_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

relacje i procedury między podmiotami tworzącymi
egzekutywę w demokratycznych systemach rządów

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

egzamin pisemny, esej

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować zjawiska zachodzące we współczesnych
demokratycznych systemach rządów i interpretować
relacje między podmiotami demokratycznych
systemów rządów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania informacji i analiz z zakresu
funkcjonowania egzekutywy w demokratycznych
systemach rządów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

modele demokratycznych systemów rządów i ich ewolucja

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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2.

struktura egzekutywy w demokratycznych systemach rządów, podmioty
egzekutywy
i relacje między nimi

W2, W3, U1, K1

3.

konstrukcja i powoływanie rządu

W1, U1, K1

4.

struktura rządu i podział kompetencji w jego ramach

W1, W2, U1, K1

5.

zasadnicze zadania rządu, proces decyzyjny w ramach egzekutywy,

W1, W3, U1, K1

6.

stanowienie prawa przez organy egzekutywy

W1, W3, U1, K1

7.

kontrola działalności organów egzekutywy i ich odpowiedzialność

W1, W2, U1, K1

8.

relacje organów egzekutywy z innymi podmiotami demokratycznych systemów
rządów

W1, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, esej przedmiot kończy się esejem albo egzaminem pisemnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cb918bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów ze stanem współczesnej demokracji i głównymi problemami teorii demokratycznej

C2

uświadomienie słuchaczom odmiennych sposobów interpretacji pojęć nacechowanych aksjologicznie (eutanazja,
sprawiedliwość, wolność, tolerancja), prowadzących do odmiennych preferencji w zakresie regulacji prawnych
głównych obszarów życia społecznego

C3

rozwój kompetencji w zakresie argumentacji na rzecz własnych opinii i przekonań politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna pojęcia z zakresu nauk polityczno-prawnych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

egzamin ustny

W2

PRA_K3_W02,
zna podstawowe idee oraz doktryny polityczno-prawne 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

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

dokonywać krytycznej oceny doktryn oraz rozwiązań
prawnych

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

egzamin ustny

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uwzględniania zmienności i ewolucji teorii prawnopolitycznych

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

30

przygotowanie do egzaminu

31

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki ustalane na początku semestru w zależności od liczby
uczestników wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na wykładach nie stanowi warunku przystąpienia do egzaminu.

Sylabusy
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Etyka i bioetyka prawnicza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67ceddcdb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z głównymi nurtami ﬁlozoﬁcznymi w etyce i ich znaczeniem dla prawa.

C2

Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami ﬁlozoﬁcznymi na gruncie etyki.

C3

Zapoznanie studenta z głównymi pojęciami etycznymi stosowanymi w prawie.

C4

Zapoznanie studenta z głównymi źródłami sporów etycznych w prawie.

C5

Zapoznanie studenta z głównymi wyzwaniami i problemami etycznymi w prawie, w szczególności w zakresie
bioetyki.

C6

Rozwijanie umiejętności identyﬁkowania, interpretowania, rozwiązywania i dyskutowania problemów etycznych
w prawie (formułowania argumentów i sądów moralnych, a także proponowania rozwiązań).

C7

Pogłębianie wiedzy z ﬁlozoﬁi (z elementami psychologii, socjologii, antropologii) w celu lepszego zrozumienia
problemów prawnych, społecznych i etycznych społeczeństwa.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
główne nurty i stanowiska we współczesnej etyce, zna
i rozumie ich znaczenie dla prawa.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny, esej

, jakie są źródła i rodzaje sporów etycznych w prawie.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny, esej

W3

, jaki jest status i założenia etyki zawodowej oraz zna
i rozumie relacje etyki i prawa.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny, esej

W4

, jak formułowane są sądy moralne, jakie jest
znaczenie motywów, racji i konsekwencji działania
moralnego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
projekt, esej

W5

podstawowe pojęcia etyczne mające znaczenie dla
prawa, takie jak sprawiedliwość, odpowiedzialność,
wolność, równość, dyskryminacja, polityka preferencji.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny, esej

, na czym polegają konﬂikty wartości
w społeczeństwach liberalno-demokratycznych oraz
zna i rozumie główne wyzwania etyczne dla prawa,
zwłaszcza na gruncie medycyny i biologii oraz
w związku z globalizacją i rozwojem technologii.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
projekt, esej

U1

wyjaśnić założenia głównych nurtów we współczesnej
etyce i ich znaczenie dla prawa oraz potraﬁ
zidentyﬁkować i sformułować argumenty używane
w debacie publicznej, które wywodzą się z tych
nurtów.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny, esej

U2

wyjaśnić jakie są źródła i rodzaje sporów etycznych
w prawie.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny, esej

U3

wyjaśnić, jaki jest status i założenia etyki zawodowej
oraz potraﬁ wyjaśnić relacje etyki i prawa.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny, esej

U4

formułować sądy moralne oraz wyjaśnić, jakie jest
znaczenie motywów, racji i konsekwencji działania
moralnego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
projekt, esej

W1

W2

W6

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U5

wyjaśnić podstawowe pojęcia etyczne mające
znaczenie dla prawa, takie jak sprawiedliwość,
odpowiedzialność, wolność, równość, dyskryminacja,
polityka preferencji.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny, esej

U6

wyjaśnić, na czym polegają konﬂikty wartości
w społeczeństwach liberalno-demokratycznych, potraﬁ
sformułować w tym zakresie argumenty etyczne oraz
potraﬁ przedstawić i przeanalizować główne wyzwania
etyczne dla prawa, zwłaszcza na gruncie medycyny
i biologii oraz w związku z globalizacją i rozwojem
technologii.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

identyﬁkowania problemów etycznych w prawie
i formułowania argumentów wywodzących się
z różnych doktryn etycznych.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny,
projekt, esej

K2

dalszego pracowania nad własną postawą etyczną
i obywatelską, szczególnie w zakresie prawnym.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny,
projekt

K3

dalszego rozwijania wiedzy z zakresu studiów
prawniczych i ﬁlozoﬁcznych.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny,
projekt, esej

K4

zaangażowania w działania na rzecz ochrony
PRA_K3_K04,
i realizacji podstawowych wartości w życiu społecznym PRA_K3_K08,
i prawnym.
PRA_K3_K10

egzamin pisemny,
projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do zajęć

7

rozwiązywanie kazusów

2

zapoznanie się z e-podręcznikiem

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

24

rozwiązywanie zadań problemowych

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

24

analiza problemu

5

przygotowanie do egzaminu

59

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Wprowadzenie do etyki
1. Źródła i rodzaje sporów etycznych
2. Metody ﬁlozoﬁczne w etyce
3. Naturalizm i antynaturalizm w ﬁlozoﬁi moralności
4. Działania i sądy moralne (motywy, intencje, konsekwencje)
5. Racjonalizm i intuicjonizm etyczny w odniesieniu do prawa
6. Główne nurty etyczne w odniesieniu do prawa: utylitaryzm, deontologia, etyka
cnót
7. Etyka zawodowa
7.1. Status etyki zawodowej i główne założenia
7.2. Relacje etyka – prawo

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

2.

II. Zagadnienia szczegółowe: współczesne wyzwania etyczne dla prawa
1. Konﬂikt wolności i bezpieczeństwa
1.1. Problem nieludzkiego traktowania i uzasadnienia tortur
1.2. Funkcje kary i ﬁlozoﬁczne uzasadnienie karania
1.3. Idea godności człowieka
2. Konﬂikt wolności, użyteczności i godności
2.1. Prawo do dysponowania ludzkim ciałem i jego częściami za życia
2.2. Prawo do dysponowania ludzkim ciałem i jego częściami na wypadek śmierci
2.3. Status normatywny ludzkiego ciała i jego części, ludzkich zwłok i ich części,
ludzkiego materiału biologicznego
2.4. Filozoﬁczne uzasadnienie zakazu komercjalizacji ludzkiego ciała
3. Konﬂikt wolności i równości
3.1. Koncepcje sprawiedliwości: egalitaryzm, libertarianizm, komunitaryzm
3.2. Zakres zobowiązań moralnych: granice podmiotowe i przedmiotowe
dystrybucji dóbr
3.3. Problem dyskryminacji
3.4. Swoboda wyznania i sumienia
4. Konﬂikt wolności i dobra publicznego
4.1. Kontrola społeczna i zaufanie
4.2. Wykorzystanie nowych technologii w celu generowania prospołecznych
zachowań
4.3. Libertariański paternalizm: „impulsy” i architektura wyboru w celu
5. Problemy etyczno-prawne prokreacji
5.1. Status normatywny ludzkiego życia
5.2. Autonomia prokreacyjna
5.3. Prokreacja medycznie wspomagana
5.4. Selekcja genetyczna
5.5. Urodzenie jako szkoda
5.6. Ciąża kontraktowa (zastępcze urodzenie)
5.7. Prawo do zarodków
6. Problemy etyczno-prawne genetyki
6.1. Zasady poradnictwa genetycznego
6.2. Dyskryminacja genetyczna
6.3. Idea genetycznego ulepszania

W1, W2, W5, W6, U1, U2,
U5, U6, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu
pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru oraz 1-2 pytań
problemowych. Student może wybrać (opcja dla chętnych)
alternatywną formę zaliczenia przedmiotu na prawach egzaminu
na podstawie: 1) realizacji projektu społecznego (przygotowanie
projektu etyczno-prawnego z prezentacją wyników) oraz 2)
pisemnej pracy zaliczeniowej na jeden z podanych za zajęciach
tematów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Filozoﬁa interpretacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cee1a87.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy na temat tego, czym jest interpretacja.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy
językiem i światem.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny
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W2

podstawowe metody interpretacji oraz związane z nimi PRA_K3_W02,
problemy.
PRA_K3_W03

egzamin pisemny

W3

podstawowe zagadnienia ﬁlozoﬁczne związane
z interpretacją prawniczą.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać krytycznej analizy problemu oraz
argumentować za swoim stanowiskiem.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U2

rozwiązywać problemy związane z interpretacją
tekstu.

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego poszerzania swoich umiejętności
interpretacyjnych.

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny

K2

wykorzystania w procesie interpretacji argumentów
pochodzących z różnych dyscyplin naukowych.

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do egzaminu

42

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problem język-rzeczywistość

W1, U1, K1

2.

Problem fakt-wartość

W1, U1, U2

3.

Problem jedno-wiele

W1, U1, K1

4.

Problem umysł-ciało

W1, U1, K2

5.

Granice interpretacji

W2, W3, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składający się z części opisowej oraz testowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy

131 / 1069

Freedom of Religion in the US Supreme Court Jurisprudence
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.1559004371.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Poznanie metod prawa amerykańskiego i pracy amerykańskiego sędziego oraz prawnika.

G2

Lepsza znajomość języka prawniczego w prawie amerykańskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma pogłębioną wiedzę o funkcjach systemu prawnego
w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konﬂiktów
społecznych (z uwzględnieniem różnych koncepcji
społeczeństwa i państwa)

PRA_K3_W04

esej

W2

ma pogłębioną wiedzę o procesach stanowienia prawa

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09

esej

PRA_K3_U09

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość zmienności norm prawnych oraz
potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

PRA_K3_K01

esej

K2

rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz
ochrony praw człowieka

PRA_K3_K10

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

80

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

133 / 1069

1. Dekalog wystawiony na widok publiczny na terenie publicznym: dopuszczalne
czy nie?
2. Podstawowe pytania powstające w związku z pierwszymi dwoma klauzulami I
poprawki do Konstytucji USA.
3. Oddawanie czci idolom: obalenie precedensu.
4. Saga sporów o subsydiowanie szkół wyznaniowych przez państwo.
5. Konstytucyjny test ze sprawy Lemon v. Kurtzman. Czy uda się uniknąć podziału
politycznego wzdłuż linii podziału religijnego?
6. Mur separacji: SN USA pod przewodnictwem Earla Warrena.
7. Linie orzecznicze czy wiązanka sprzecznych rozstrzygnięć sądowych?
8. Od dopuszczalnej "accommodation" do niedopuszczalnego "establishment".
9. “Aguilar już nie jest dobrym prawem”. Uwagi na temat doktryny stare decisis.
10. Żłóbek i spory wokół przedstawień Bożonarodzeniowych.
11. Choinka i menora. Test przymusu sędziego Kennedy.
12. Modyﬁkacje testu Lemoina.
13. Modlitwa w szkole publicznej i zgromadzeniach prawodawczych.
14. Czy jest zgodny z Konstytucją USA zakaz pracy w niedzielę?
15. WOlność wyrazu religijnego.
16. Wrogość wobec religii?
17. Perspektywy rozwoju orzecznictwa SN USA po przewodnictwem Johna
Robertsa.

1.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocenie podlega rzeczywisty udział w dyskusji podczas zajęć i
przygotowanie do zajęć [poprzez przeczytanie zadanych materiałów
(15-30 stron na każde zajęcia). Wymagany udział w zajęciach z
możliwością opuszczenie nie więcej niż 2-3 zajęcia. Zaliczenie wymaga też
napisania eseju podczas zajęć z dostępem do materiałów źródłowych.

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Freedom of Speech in the US Supreme Court Jurisprudence
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cece8d4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Poznanie metod prawa amerykańskiego i pracy amerykańskiego sędziego oraz prawnika.

G2

Lepsza znajomość języka prawniczego w prawie amerykańskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma pogłębioną wiedzę o funkcjach systemu prawnego
w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konﬂiktów
społecznych (z uwzględnieniem różnych koncepcji
społeczeństwa i państwa)

PRA_K3_W04

esej

W2

ma pogłębioną wiedzę o procesach stanowienia prawa

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

PRA_K3_U09

esej

U2

potraﬁ wyjaśniać zjawiska naruszania prawa

PRA_K3_U07

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość zmienności norm prawnych oraz
potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

PRA_K3_K01

esej

K2

rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz
ochrony praw człowieka

PRA_K3_K10

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza orzecznictwa

80

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie: prawo do spalenia ﬂagi narodowej? prawo do manifestacji
podczas pogrzebu?
2. Metodologia analiz prawniczych z zakresu wolności słowa.
3. "Koszmar nocny oraz szlachetny sen"? Amerykańskie common law oczyma
Anglika.
4. Historia amerykańskich regulacji z zakresu wolności wyrazu (od 1917 roku).
5. Agitacja przeciwko poborowi do wojska podczas I wojny światowej.
6. Doktryna "clear and present danger" sędziego O.W. Holmesa.
7. Orzecznictwo na podstawie ustawy o szpiegostwie.
8. "Strach przed czerwonym" po I wojnie światowej i po II wojnie światowej.
9. Działalność Ku Klux Klanu oraz test konstytucyjny wypracowany w orzeczeniu
Brandenburg v. Ohio.
10. Prowokowanie słuchaczy do użycia siły.
11. Krytyka w zakresie doktryny judicial process.
12. Naziści w żydowskim miasteczku – sprawa pod-chicagowskiego Skokie.
13. Wypowiedzi cieszące się ochroną prawa i spod niej wyjęte.
14. Przestępstwa z nienawiści.
15. Ujawnienie tajnych lub poufnych danych czy informacji.
16. Wolność prasy. Prawo do pornograﬁi? Prawo do kłamstwa?
17. Wolność wyrazu w internecie.
18. Najnowsze decyzje SN USA.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocenie podlega rzeczywisty udział w dyskusji podczas zajęć i
przygotowanie do zajęć [poprzez przeczytanie zadanych materiałów
(15-30 stron na każde zajęcia). Wymagany udział w zajęciach z
możliwością opuszczenie nie więcej niż 2-3 zajęcia. Zaliczenie wymaga też
napisania eseju podczas zajęć z dostępem do materiałów źródłowych.

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Główne problemy teorii sprawiedliwości społecznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf250c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs posiada dwa główne cele kształcenia. Pierwszym celem jest zaznajomienie uczestników kursu z głównymi
problemami współczesnej teorii sprawiedliwości. Plan wykładu obejmuje prezentację głównych stanowisk oraz
argumentacji w najważniejszych płaszczyznach sporu o treść zasad sprawiedliwości dystrybutywnej (między
innymi w kontekście sprawiedliwości globalnej, środowiskowej, międzypokoleniowej, zdrowotnej, itp.). Drugim
celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat prawnej doniosłości tych sporów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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student zna terminy, kategorie i stanowiska kluczowe
dla dyskusji toczonych na gruncie współczesnej teorii
sprawiedliwości.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny,
egzamin ustny

student rozumie doniosłość sporów toczonych
na gruncie współczesnej teorii sprawiedliwości.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U1

rozpoznać (oraz uzasadnić) przypadki
niesprawiedliwego traktowania w różnych kontekstach
społecznych i prawnych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

student umie posługiwać się argumentami
przemawiającymi na rzecz poszczególnych stanowisk
w ramach współczesnej debaty o sprawiedliwości
społecznej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny,
egzamin ustny

zastosować kategorie teoretyczne w kontekstach
praktycznych (do analizy regulacji prawnych oraz
orzeczeń sądowych).

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny,
egzamin ustny

student jest przygotowany do udziału w debacie
publicznej dotyczącej zagadnień z zakresu
sprawiedliwości społecznej.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny,
egzamin ustny

podejmowania działań na rzecz ochrony praw.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

135

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
180

ECTS
6.0
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Liczba godzin
45

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie sprawiedliwości i podstawowe kategorie teorii sprawiedliwości społecznej

W1, W2, U2, U3, K1

2.

Sprawiedliwość rasowa.

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

3.

Sprawiedliwość płciowa.

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

4.

Sprawiedliwość kulturowa.

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

5.

Sprawiedliwość językowa.

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

6.

Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej.

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

7.

Sprawiedliwość względem osób niepełnosprawnych.

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

8.

Sprawiedliwość globalna.

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

9.

Sprawiedliwość międzypokoleniowa.

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

10.

Sprawiedliwość środowiskowa.

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

11.

Sprawiedliwość na rynku pracy.

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

12.

Sprawiedliwość kompensacyjna.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się egzaminem składającym się z 15 pytań
testowych (jednokrotnego wyboru) oraz trzech pytań
otwartych. W szczególnych sytuacjach możliwe jest również
zdawanie egzaminu w formie ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia doktryn politycznych i prawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cb94959.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

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

Sylabusy
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PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

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

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

W4

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

31

przygotowanie do ćwiczeń

15

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

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
191

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* 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, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.
Zaliczenie ćwiczeń umożliwia otrzymanie bonusu w postaci 4 pkt do
egzaminu.Warunki zaliczenia ustalane są na początku semestru przez
prowadzącego daną grupę ćwiczeniową.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia nowożytnej administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67c943222.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

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:

Sylabusy

145 / 1069

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

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

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

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

W3

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

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_K03,
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

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

87

przygotowanie do ćwiczeń

21

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

1

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
201

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* 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, analiza przypadków,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 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

Sylabusy
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Historia polskiej myśli politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67ceea394.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z dziedzictwem polskiej myśli polityczno-prawnej

C2

uświadomienie słuchaczom wzajemnych relacji między rozwojem prawa a rozwojem kulturowym wspólnoty
politycznej

C3

rozwój kompetencji polegających na krytycznej analizie współczesnego dyskursu polityczno-prawnego
z wykorzystaniem argumentów historycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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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

W4

genezę współczesnych podziałów ideologicznych
na polskiej scenie politycznej

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

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

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia zmienności i ewolucji teorii prawnopolitycznych

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

30

przygotowanie do egzaminu

31

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza źródeł historycznych

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 wymagań wstępnych. Obecność na wykładzie nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu

Sylabusy
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Informatyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5ca756b7a883c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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- PRA_K3_W16,
komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami
PRA_K3_W17

zaliczenie pisemne

W2

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

zaliczenie pisemne

PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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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

PRA_K3_U06,
uzyskanie praktycznych umiejętności wykorzystywania
PRA_K3_U07,
podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania
PRA_K3_U16,
tekstów prawnych
PRA_K3_U17

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,
PRA_K3_U17

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,
PRA_K3_U17

zaliczenie pisemne

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

45

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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)

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie. Dopuszczenie do zaliczenie na podstawie aktywnej obecności
na ćwiczeniach. Zalizcenie pisemny podczas którego student rozwiązuje
na komputerze zadane zagadnienia. Zapisy na egzaminy za
zaliczenie pisemne
pośrednictwem systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych
warunków) do zaliczenia przedterminowego organizowanego na ostatnim
wykładzie.
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Instytucje demokratycznego państwa prawa - teoria i praktyka - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf47a04.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ma dwa podstawowe cele. Pierwszym celem jest zaznajomienie studentów z dyskusjami toczącymi się
wokół kształtu oraz legitymacji głównych instytucji demokratycznego państwa prawa (takich jak wybory
demokratyczne, sądowa kontrola konstytucyjności prawa, referendum obywatelskie, nieposłuszeństwo
obywatelskie, itp.). Drugim celem jest opanowanie przez uczestników umiejętności interpretacji tekstów
naukowych (tekstów problemowych), rekonstrukcji argumentacji zawartej w tych tekstach oraz jej
wykorzystywania w dyskusji prowadzonej na zajęciach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

W3

student zna podstawowe modele ustroju
demokratycznego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

zaliczenie

student rozumie relację między teorią (teoretycznymi
modelami demokracji) a praktyką (kształtem instytucji
demokratycznych w poszczególnych systamach
politycznych).

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

zaliczenie

student rozumie podstawowe pojęcia współczesnej
debaty o demokracji i jej instytucjach (np. lud,
suwerenność, władza demokratyczna, kontrola
demokratyczna).

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18

zaliczenie

posługiwać się argumentami w sporach dotyczących
podstawowych instytucji demokratycznych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

zaliczenie

oceniać poszczególne instytucje pod kątem ich
legitymacji.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

zaliczenie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

udziału w dyskusjach dotyczących pożądanego
kształtu ustroju politycznego.
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K2

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

podejmowania działań na rzecz poprawy jakości
i trwałości systemu demokratycznego.

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie demokracji a koncepcje demokracji

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

2.

Koncepcja demokracji liberalnej

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

3.

Koncepcja demokracji republikańskiej

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

4.

Koncepcja demokracji feministycznej

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

5.

Koncepcja demokracji deliberatywnej

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

6.

Koncepcja demokracji minimalnej

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

7.

Wybory demokratyczne - prawo czy przymus?

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

8.

Wybory demokratyczne - co jest złego w handlowaniu głosami?

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

9.

Demokratyczny status sądowej kontroli konstytucyjności

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

10.

Demokracja a zasada większości

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

Sylabusy
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11.

Demokratyczny status nieposłuszeństwa obywatelskiego

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

12.

Instytucje demokracji bezpośredniej

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu obowiązany jest do przygotowania pięciu krótkich
prac pisemnych (konspektów) w semestrze. Prace pisemne są
streszczeniami artykułów dyskutowanych na zajęciach. Kryteriami
zaliczenia są klarowność oraz poprawność rekonstrukcji argumentacji
przedstawionej przez autora artykułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Issues in the contemporary legal and political philosophy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cec7bcd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znajomość kluczowych problemów współczesnej
ﬁlozoﬁi prawa i ﬁlozoﬁi politycznej i różnych propozycji
ich rozwiązania

PRA_K3_W01,
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:

Sylabusy
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U1

umiejętność analizy problemów prawniczych
w kontekście i perspektywie ﬁlozoﬁcznej

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadzenia rzetelnej (tj. opartej na pogłębionej
wiedzy i znajomości różnych stanowisk) dyskusji
na tematy z zakresu ﬁlozoﬁi prawa

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

100

przygotowanie do zajęć

65

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

159 / 1069

1.

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z głównymi zagadnieniami
współczesnej ﬁlozoﬁi prawa i polityki. Zagadnienia te zostaną omówione w
szczególnym kontekście, jakim są podstawowe wartości prawne, tj. wartości, jakie
prawo powinno realizować czy wspierać. Wykład wstępny będzie prezentacją
różnych teorii wartości (obiektywistyczne vs. subiektywistyczne, pluralistyczne vs.
monistyczne). Pozostałe wykłady będą poświęcone omówieniu treści i
ﬁlozoﬁcznych uzasadnień poszczególnych wartości prawa (m.in. sprawiedliwości,
różnych form wolności, ekonomicznej efektywności, tolerancji, solidarności,
zaufania), a także ich wzajemnych relacji. Kontekst wartości pozwoli także
przedstawić w niestandardowy sposób klasyczne spory toczone przez ﬁlozofów
prawa/polityki (m.in. prawo natury vs. pozytywizm prawniczy, paternalizm vs.
autonomia, liberalizm społeczny vs. libertarianizm). Osobny wykład będzie
poświęcony relacjom między prawem i sumieniem. Kurs zakończy reﬂeksja nad
pytaniem o istnienie postępu aksjologicznego w prawie, o jego ogólne cechy, a
także bardziej szczegółowe tendencje dostrzegalne w historycznym rozwoju
prawa.

W1, U1, K1

2.

1. Pluralizm wartości
2. Sprawiedliwość
- społeczna
- globalna
- formalna (a rządy prawa i 'equity')
3.Solidarność i państwo dobrobytu
4. Wolność
- indywidualna: negatywna i republikańska
- spór o granice wolności indywidualnej
- polityczna
- obywatelskie nieposłuszeństwo - prawo vs. sumienie
5. Społeczna użyteczność/ekonomiczna efektywność
6. Tolerancja/neutralność
7. Zaufanie
8. (Aksjologiczny) postęp w rozwoju prawa

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin (3 pytania, 60 min)
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Jurysprudencja rzymska i jej wpływ na kształt prawoznawstwa
europejskiego – warsztaty źródłoznawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf380e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przedstawienie możliwości wykorzystania źródeł do dalszych badań naukowych

C2

przedstawienie rozwoju jurysprudencji - nauki prawa przez wieki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po ukończeniu kursu student powinien wykazać się
znajomością przedstawioną w ramach wykładu
problematyką znaczenie jurysty i tworzonego przez
niego, w drodze interpretacji, prawa. Powinien
rozumieć sens, zarówno historyczny, jak
i współczesny, bycia prawnikiem teoretykiem
i praktykiem.

PRA_K3_W02

zaliczenie

W2

zajęcia dostarczają podstawowych informacji
o znaczeniu prawoznawstwa dla rozwoju prawa, tak
w perspektywie starożytnej jak i historycznej oraz
współczesnej. W tym zakresie stanowią one element
wprowadzenia do nauki współczesnego
prawoznawstwa.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

zaliczenie

W3

odnaleźć teksty źródłowe, czytać je krytycznie
(dokonywać interpretacji) i wykorzystywać ich
potencjał w dalszej pracy naukowej.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13

zaliczenie

W4

student samodzielnie pracuje na tekstach źródłowych.

PRA_K3_W14

zaliczenie

W5

student zna prawidłowości pracy na źródłach
starozytnych, średniowiecznych, nowożytnych
i współczesnych, w których poruszane są konkretne
problemy prawne aktualne do dziś.

PRA_K3_W15

zaliczenie

PRA_K3_U18

zaliczenie

PRA_K3_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student samodzielnie potraﬁ odnaleźć i pracować
na tekstach źródłowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej pracy myślowej i dokonywania
interpretacji tekstów źródłowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

rozwiązywanie zadań problemowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W treści zajęć można wyróżnić cztery zasadnicze części:
1) wskazanie na znaczenie jurysprudencji rzymskiej jako pierwszego momentu
rozwoju starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej jurysprudencji
europejskiej;
2) prezentacja przykładów wykorzystywania argumentacji w rzymskim, jak i
historycznym oraz współczesnym dyskursie argumentacyjnym w sytuacji tzw.
hard cases
3) przedstawienie etosu i zadań prawnika w czasach starożytnych, nowożytnych i
współczesnych
4) prezentacja spektrum „problemów prawnych” starożytnego, nowożytnego oraz
współczesnego społeczeństwa i ich rozwiązywania na poziomie jurysprudencyjnej
argumentacji oraz decyzji prawodawcy (w szczególności: metody identyﬁkacji
kryteriów poprawności / dopuszczalności argumentów naukowych,
ekonomicznych, etycznych, religijnych, politycznych)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

2.

1. Wprowadzenie do przedmiotu: Jurysprudencja? O znaczeniu pojęcia
2. Jurysprudencja rzymska jako unikatowy fenomen świata starożytnego
3. Podstawowe cechy rzymskiej jurysprudencji
4. Pochodzenie społeczne i funkcje publiczne jurystów
5. Misja i zadania jurystów. Udzielanie porad prawnych
6. Nauczanie prawa
7. Piśmiennictwo jurystów
8. Metody prawniczego rozumowania w starożytności
9. W „poszukiwaniu 12. wielbłąda” – czyli prawo i ﬁlozoﬁa w praktyce starożytnej
10. Jurysprudencyjny dyskurs argumentacyjny – perspektywa starożytna i
perspektywa współczesna
11. Pojęcie „prawdy” – rzymska jurysprudencja a współczesny dyskurs prawniczy
12. Prawo jurysprudencyjne
13. Szczególne znaczenie prawa jurysprudencyjnego oraz interpretacji prawniczej
w tworzeniu tzw. współczesnego soft law
14. Etos prawnika – starożytność, czasy nowożytne i współczesność
15. Prawnik w rzeczywistości pokodyﬁkacyjnej a interpretacja historyczna
rozwiązań prawnych – pojęcie i rola interpretacji historycznej; miejsce dyrektywy
„interpretacji historycznej” wśród dyrektyw dokonywania wykładni w państwach
europejskich i pozaeuropejskich

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach i napisanie eseju w celu uzyskania zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
bez wymagań wstepnych
obecność w zajeciach nie jest obowiązkowa, ale daje bonus przy zaliczeniu

Sylabusy
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Łacińska terminologia prawnicza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf16001.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna i rozumie znaczenie języka łacińskiego dla prawa i prawoznawstwa

C2

Student zna i rozumie znaczenie łacińskich sformułowań dla starożytnego i współczesnego dyskursu prawniczego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

po ukończeniu kursu student powinien wykazać się
znajomością przedstawionych w ramach wykładu
terminów, reguł i paremii łacińskich. Student powinien
nabyć umiejętności posługiwania się łacińską
terminologią we współczesnym języku prawniczym,
w szczególności rozumieć walory łaciny jurydycznej
w komunikowaniu się prawników z różnych krajów
oraz argumentacyjne znaczenie wybranych maksym.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

esej

W2

zajęcia powinny dostarczyć podstawowych informacji
o znaczeniu języka łacińskiego dla kształtowania się
narodowych języków prawniczych Europy
(angielskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego
i polskiego). W tym zakresie stanowią one element
wprowadzenia do nauki wskazanych obcych języków
prawniczych.

PRA_K3_W07

esej

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przywołać paremie i zwroty prawnicze i rozumie ich
historyczny rozwój i znaczenie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dokonania analizy historycznej określonych instytucji
prawnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W treści zajęć można wyróżnić cztery zasadnicze części:
1) wskazanie na znaczenie łaciny jako jednego z elementów europejskiej tradycji
prawnej;
2) przedstawienie i omówienie językowego i dogmatycznego znaczenia wybranych
pojęć, zwrotów i reguł łacińskich;
W1, W2, U1, K1
3) prezentacja przykładów wykorzystywania terminologii łacińskiej we
współczesnej argumentacji prawniczej w oparciu o orzecznictwo polskie,
niemieckie, angielskie, ETPCz i ETS;
4) przedstawienie przykładów wpływu łacińskiego języka prawniczego na
kształtowanie się narodowych terminologii prawniczych.

2.

1. Wprowadzenie do przedmiotu: Znaczenie języka łacińskiego jako prawniczej
lingua franca świata starożytnego, czasów średniowiecza i czasów nowożytnych
2. Historia formowania się języka łacińskiego – w tym w szczególności łacińskiego
języka prawnego i prawniczego – w starożytności, średniowieczu, renesansie
3. Język (łaciński) prawny i prawniczy – specyﬁka języka jako języka technicznego,
jednak formującego się pod wpływem języka codziennego; wpływ łaciny na
formowanie się narodowych języków prawniczych
4. Paremie, maksymy, zwroty, deﬁnicje – i ich miejsce w instrumentarium
prawnika; cel wykorzystywania terminów i paremii; przykłady wykorzystania w
orzecznictwie sądów polskich, sądów międzynarodowych
5. Pojęcia IUS i LEX – znaczenie dychotomii dla tworzenia, stosowania, wykładni
prawa, oraz obowiązywania i przestrzegania prawa
6. Paremie łacińskie z zakresu ogólnych nauk prawnych, ﬁlozoﬁi i teorii prawa
7. Paremie łacińskie z zakresu prawa prywatnego – prawo osobowe i małżeńskie
8. Paremie łacińskie z zakresu prawa prywatnego – prawo spadkowe
9. Paremie łacińskie z zakresu prawa prywatnego – prawo rzeczowe
10. Paremie łacińskie z zakresu prawa prywatnego – czynności prawne i prawo
zobowiązań
11. Paremie łacińskie z zakresu prawa procesowego
12. Paremie i maksymy jako składnik jurydycznego dyskursu argumentacyjnego –
czyli o topikach prawniczych
13. Podstawowe terminy i zwroty łacińskie w językach obcych, które swoje źródło
mają w terminach łacińskich
14. Podstawowe terminy i zwroty łacińskie w językach obcych, które swoje źródło
mają w terminach łacińskich
15. Język łaciński jako prawnicza lingua franca współczesności – współczesne
rozważania na temat łaciny, w świetle tendencji uniﬁkacyjnych na poziomie
europejskim

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w wykładach i napisanie esejów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych
obecność nie jest obowiązkowa, ale daje proﬁty przy egzaminie

Sylabusy
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Mediator - menager konﬂiktu - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf456b5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

prawne i etyczne granice pracy mediatora.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W12

zaliczenie

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

sporządzić protokół z mediacji i ugodę mediacyjną.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

zaliczenie

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

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

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie kazusów

5

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

rozwiązywanie zadań problemowych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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

Sylabusy
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Przyszłość mediacji
- Mediacja - szanse i zagrożenia
- Mediacja w sporach akademickich
- Online Dispute Resolution

8.

W1, W3, W4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (możliwe są 3 nieusprawiedliwione nieobecności)
oraz konieczność zdobycia 10 punktów przyznawanych za aktywność w
trakcie zajęć, wykonywanie zadań praktycznych i fakultatywne zadania
domowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Международные организации с злементами дипломатического
протокола
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cecbbdc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z elementami prawa organizacji międzynarodowych

C2

przekazanie studentom wiedzy z zakresu protokołu dyplomatycznego, która skorelowana jest z funkcjonowaniem
współczesnych organizacji międzynarodowych

C3

uświadomienie studentom mocnych i słabych stron funkcjonowania na płaszczyźnie prawa międzynarodowego
współczesnych organizacji międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wybrane (dotyczące organizacji międzynarodowych)
normy prawa międzynarodowego publicznego oraz
normy kurtuazji międzynarodowej.

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

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie interpretować normy prawa
międzynarodowego publicznego, w szczególności
normy prawa organizacji międzynarodowych.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania wiedzy o prawie organizacji
międzynarodowych oraz z zakresu kurtuazji
międzynarodowej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

34

przygotowanie do egzaminu

16

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu prawa międzynarodowego publicznego
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

W1, K1

2.

II. Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów

W1, U1, U2, K1

3.

III. ONZ

W1, W2, U1, U2, K1

4.

IV. Wspólnoty europejskie i UE

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

V. NATO

W1, W2, U3, K1

6.

VI. Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7.

VII. Wybrane organizacje pozarządowe

W1, W2, U2, K1

8.

VIII. Protokół dyplomatyczny i kurtuazja międzynarodowa
1) podstawowe pojęcia z zakresu kurtuazji
2) tytułowanie
3) korespondencja
4) zaproszenia
5) wizytówki
6) podpisywanie porozumień
7) ubiór
8) rodzaje przyjęć, etykieta przy stole
9) jak urządzić gabinet, biuro
10) żałoba i kondolencje
11) etykieta w internecie – tzw. netykieta
12) wręczanie upominków

W2, U3, K1

9.

IX. Wybrane elementy z zakresu negocjacji międzynarodowych

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (15 pytań) oraz
kazusu do rozwiązania. Czas trwania egzaminu 45 minut. Zapisy na
egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Inne metody sprawdzania
wiedzy, umiejętności i kompetencji: analiza tekstów źródłowych podczas
wykładu (akty prawne i orzecznictwo międzynarodowe), samodzielne
pisemne opracowywanie kazusów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Nauka o policji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67ca1b315.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

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:

Sylabusy
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W1

W2

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

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

PRA_K3_K01

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).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

47

przygotowanie do zajęć

45

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin końcowy pisemny w formie testowej: 30 pytań testowych (jedna
z czterech odpowiedzi jest prawidłowa). Czas trwania egzaminu: 30 minut.
Punktacja: w sumie można uzyskać 30 punktów (za każde pytanie testowe
student może uzyskać 0 albo 1 punkt. Warunkiem zaliczenia egzaminu
jest uzyskanie minimum 16 punktów. Dodatkowe punkty do egzaminu
można uzyskać na wykładach (odpowiedzi na pytania „punktowane”
zadawane przez prowadzącą, max. 0,5 pkt na 1 wykładzie) oraz dzięki
przygotowaniu pisemnych prac (zadania domowe, eseje). Zasady
uzyskiwania dodatkowych punktów za prace domowe: Student wykonuje
pracę na jeden spośród zaproponowanych przez prowadzącego tematów
zadań domowych, za które może otrzymać 0-5 punktów doliczanych do
wyniku egzaminu . Praca ma mieć objętość 5-7, czcionka Times New
Roman, rozmiar: 12, interlinia 1,5 wiersza. Marginesy standardowe.
Dodatkowe punkty z wykładu oraz za prace zaliczeniowe doliczane są
tylko raz – przy pierwszym podejściu do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Organizacje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cba1255.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

16

przeprowadzenie badań literaturowych

34

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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

Sylabusy
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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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru - 15 pytań/kazusy). Czas
trwania egzaminu 30 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem
systemu USOS. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed wyznaczonymi
terminami. Inne metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji:
analiza tekstów źródłowych podczas wykładu (akty prawne i orzecznictwo
międzynarodowe), samodzielne pisemne opracowania kazusów (dla
zainteresowanych).

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

Sylabusy
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Państwo prawa w Europie w XIX i XX wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf029dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom istoty konstrukcji państwa prawa we współczesnym modelu
demokracji konstytucyjnej na tle historycznego procesu kształtowania się ustroju państw europejskich w XIX i XX
wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada znajomość genezy współczesnych
instytucji ochrony prawnej (Trybunał Stanu, Trybunał
Konstytucyjny, sądownictwo administracyjne) oraz ich
miejsca w europejskiej (głównie niemieckiej) koncepcji
państwa prawa (Rechtsstaat).

PRA_K3_W06

egzamin pisemny, esej

W2

student posiada wiedzę na temat austriackiego
Trybunału Państwa (1869-1918) i Trybunału
Administracyjnego (1875-1918) oraz rozumie ich
znaczenie dla praworządnego działania organów
władzy publicznej.

PRA_K3_W10

egzamin pisemny, kazus,
esej

W3

student zna koncepcję ustrojową państwa prawa, jaka
zrodziła się w Europie środkowej połowie XIX wieku
(Wiosna Ludów) oraz jej implementację na przykładzie
ustroju monarchii habsburskiej i II Rzeszy Niemieckiej.

PRA_K3_W07

egzamin pisemny, esej

W4

student zna systemy ustrojowe państw od XVIII do XX
wieku w aspekcie zasad i instytucji państwa prawa.

PRA_K3_W05

egzamin pisemny, kazus,
esej

U1

student posiada umiejętność charakterystyki
chrześcijańskiej i laickiej koncepcji praw człowieka,
określenia stopnia ich ochrony w konstytucjonalizmie
XIX i XX wieku, a także analizy liberalnego i socjalnego
kierunku w niemieckiej doktrynie państwa prawa.

PRA_K3_U03

egzamin pisemny, esej

U2

student posiada umiejętność oceny orzecznictwa
austriackiego Trybunału Państwa i Trybunału
Administracyjnego z punktu widzenia zasad państwa
prawa oraz ochrony praw jednostki.

PRA_K3_U08

egzamin pisemny, kazus,
esej

PRA_K3_K10

egzamin pisemny, kazus,
esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie znaczenie ochrony wolności i praw
jednostki, jako celu działania demokratycznego
państwa prawa i jest gotów promować tę ideę w życiu
społecznym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Idea rządów prawa w prawie kanonicznym i konstytucjonalizmie XVIII wieku.

W4

2.

Chrześcijańska i laicka koncepcja prawa człowieka.

U1, K1

3.

Liberalny i socjalny kierunek w niemieckiej koncepcji państwa prawa.

U1

4.

Konstytucjonalizm Wiosny Ludów (1848/1849) w kontekście zasad i instytucji
państwa prawa.

W3

5.

Dwa modele wczesnego państwa prawa na przykładzie ustroju II Rzeszy
niemieckiej i monarchii austriackiej.

W3

6.

Austriacki Trybunał Państwa jako pierwszy europejski trybunał ochrony praw
podstawowych.

W2, K1

7.

Orzecznictwo austriackiego Trybunału Państwa w dziedzinie ochrony prawa do
zrzeszania się i zgromadzania, wolności nauki i nauczania oraz ochrony praw
mniejszości narodowych.

W2, U2, K1

8.

Ustrój i kompetencje austriackiego Trybunału Administracyjnego.

W2, U2

9.

Ochrona wolności wyznania i sumienia w orzecznictwie Trybunału Państwa i
Trybunału Administracyjnego.

W2, U2, K1

10.

Zakres ochrony wolności słowa w austriackiej monarchii konstytucyjnej.

W4, K1

11.

Idea trybunału konstytucyjnego w europejskiej myśli prawnej. Austriacki i
czechosłowacki Trybunał Konstytucyjny z 1920 roku.

W1, W4, K1

12.

Amerykański i europejski model ochrony konstytucyjności prawa.

W4

13.

Współczesne spory o istotę i funkcję demokratycznego państwa prawa.

W4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, kazus,
esej

Egzamin pisemny złożony z testu jednokrotnego wyboru (25 pytań )
oraz pytania typu opisowego w formie eseju i casusu z
orzecznictwa austriackich trybunałów prawa publicznego Czas
trwania egzaminu 45 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem
systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków)
do egzaminu przedterminowego ustnego organizowanego na
przedostatnim wykładzie. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed
wyznaczonymi terminami.
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Polityka gospodarcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67caa4188.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z relacjami pomiędzy obowiązującym systemem prawa a funkcjonującym systemem
ekonomicznym i realizowaną polityką gospodarczą.

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii sektora publicznego oraz nauk prawnych
(zwłaszcza z zakresu prawa ﬁnansów publicznych i publicznego prawa gospodarczego.

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi poglądami na politykę gospodarczą (w tym w ujęciu historycznym) i rolą
poszczególnych organów państwa w jej realizacji oraz problemami badawczymi z zakresu polityki gospodarczej.

C4

Wytworzenie umiejętności wyjaśniania wpływu teorii ekonomicznych na procesy tworzenia prawa i jego zmiany.

C5

Wytworzenie umiejętności wskazywania roli norm prawa ﬁnansowego i gospodarczego w regulowaniu
określonych dziedzin życia społecznego.

C6

Wytworzenie kompetencji do oceny oddziaływania konkretnych decyzji podejmowanych przez instytucje tworzące
i stosujące normy prawa, zwłaszcza ﬁnansowego i gospodarczego, na sytuację poszczególnych uczestników życia
gospodarczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

relacje pomiędzy obowiązującym systemem prawa
a funkcjonującym systemem ekonomicznym
i realizowaną polityką gospodarczą.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny

W2

podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii sektora
publicznego oraz nauk prawnych (zwłaszcza z zakresu
prawa ﬁnansów publicznych i publicznego prawa
gospodarczego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05

egzamin pisemny

W3

podstawowe poglądy na politykę gospodarczą (w tym
w ujęciu historycznym) i rolę poszczególnych organów
państwa w jej realizacji oraz problemy badawcze
z zakresu polityki gospodarczej.

PRA_K3_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśnić wpływ teorii ekonomicznych na procesy
tworzenia prawa i jego zmiany.

PRA_K3_U05

egzamin pisemny

U2

wskazać rolę norm prawa ﬁnansowego
i gospodarczego w regulowaniu określonych dziedzin
życia społecznego.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny oddziaływania konkretnych decyzji
podejmowanych przez instytucje tworzące i stosujące
normy prawa, zwłaszcza ﬁnansowego
i gospodarczego, na sytuację poszczególnych
uczestników życia gospodarczego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

45

przygotowanie do egzaminu

42

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

43

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

20

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Deﬁnicja polityki gospodarczej, uwarunkowania, narzędzia i cele polityki
gospodarczej
2. Doktryny gospodarcze

W2, W3

2.

3. Polityka mikroekonomiczna - ochrona rynku, korygowanie mechanizmu
rynkowego
4. Polityka pieniężna

W1, W2, U1

3.

5. Polityka budżetowa i podatkowa
6. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i ﬁnansowe

W2, U2, K1

4.

7. Polityka przekształceń własnościowych i prywatyzacja
8. Wybrane polityki gospodarcze Unii Europejskiej

W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie wymagalnej, minimalnej
ilości punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67ca9b9f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

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

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

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

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

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

pracy w organach i instytucjach parlamentarnych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

45

przygotowanie do zajęć

45

rozwiązywanie kazusów

45

przygotowanie do egzaminu

31

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
166

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie test jednokrotnego wyboru.
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Porównawcza historia ustrojów państwowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf04f29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie wiedzy na temat europejskich modeli ustrojowych od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego 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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U17

esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić historyczne europejskie modele
i instytucje ustrojowe

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

90

przeprowadzenie badań literaturowych

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koniec czy kontynuacja? – Germanie wobec upadku Cesarstwa
Zachodniorzymskiego

W1, W2, U1, K1

2.

Iunior Roma? – Cesarstwo Wschodniorzymskie i Bizantyjskie

W1, W2, U1, K1

3.

Czy to już państwo? – monarchia wczesnośredniowieczna

W1, W2, U1, K1

4.

Roma aeterna? – odnowienie Cesarstwa na Zachodzie

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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5.

Rewolucja papieska? – rola ustrojowa Kościoła Rzymskiego w Średniowieczu

W1, W2, U1, K1

6.

To już z pewnością państwo? – monarchia stanowa

W1, W2, U1, K1

7.

Można jednak inaczej? – średniowieczne i nowożytne republiki miejskie

W1, W2, U1, K1

8.

Une foy, une loy, un roy? – narodowa monarchia absolutna

W1, W2, U1, K1

9.

Jeśli wejdziesz między wrony …? – sukcesy i porażki ustroju mieszanego

W1, W2, U1, K1

10.

Parliamentary sovereignty? – na drodze do systemu parlamentarnego

W1, W2, U1, K1

11.

Czy to już państwo opiekuńcze? – oświeceniowa monarchia absolutna

W1, W2, U1, K1

12.

Czy ustrój można obalić czy sam musi umrzeć? – wielkie rewolucje republikańskie

W1, W2, U1, K1

13.

Novus ordo seclorum? – państwo konstytucyjne

W1, W2, U1, K1

14.

Czy to rzeczywiście najlepszy ustrój? – państwo demokratyczne

W1, W2, U1, K1

15.

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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
egzamin pisemny, esej
poziomie rozszerzonym (ocena dobra) i zaawansowanym (ocena
bardzo dobra) oraz poziom kompetencji studenta do formułowania
wniosków i własnych opinii w ramach zagadnień historycznoustrojowych oraz przekonywania do nich (ocena dostateczna, dobra,
bardzo dobra)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyczna retoryka prawnicza - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf3a4a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po ukończeniu kursu, mającego w przeważającej mierze charakter warsztatowy z elementem wykładu
wprowadzającego, student wykaże się znajomością reguł retoryki klasycznej i ich przełożenia na prawnicze
instrumentarium wykorzystywane współcześnie w szeroko pojmowanym praktycznym dyskursie prawniczym. W
szczególności student uzyska wiedzę o tym, w jaki sposób konstruować wypowiedź perswazyjną
na poszczególnych etapach postępowania sądowego, jak i będzie miał możliwość podjęcia próby przećwiczenia
takich umiejętności, konstruując, wygłaszając, a następnie broniąc swej mowy na zakończenie kursu. Dodatkowo
– warsztatowa formuła zajęć pozwoli zwrócić uwagę studenta na takie aspekty sztuki oratorskiej, jak: dobór
trafnych argumentów, poprawność logiczna i wnioskowania prawnicze, poprawność gramatyczna i stylistyczna,
prawidłowa wymowa i złożoność momentu wygłoszenia mowy (emocje mówców i ich antagonistów, sposoby
panowania nad słuchaczami, przyciągnięcia ich uwagi), a ﬁnalnie także problem etyki zawodowej prawnika, która
jest konieczna na sali sądowej, jak i pokusy, które oferuje erystyka prawnicza.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie instrumentarium retorycznego dla
warsztatu prawnika praktyka.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

prezentacja

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
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_U18

prezentacja

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie skonstruować wypowiedź perswazyjną
na wybrany temat dotyczący problemu prawnego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnictwa w dyskusji, a także wygłoszenia mowy przemówienia na temat prawny.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W treści zajęć można wyróżnić kilka zasadniczych części:
1/ przedstawienie założeń klasycznej retoryki opisowej, jej osiągnięć i
doświadczeń (analiza słynnych mów sądowych); sztuka ich rozumnego
wykorzystania
2/ poznanie i doskonalenie poprawności logicznej w konstrukcji wywodu
argumentacyjnego
3/ doskonalenie poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi językowej
4/ doskonalenie prawidłowej wymowy, modulacji głosu, akcentowania, praca nad
kontrolą sytuacji komunikacyjnej
5/pogłębienie świadomości konieczności stosowania się do zasad etyki
komunikacyjnej, odróżnienia środków retorycznych i chwytów erystycznych

W1, U1, K1

Sylabusy
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1. Wprowadzenie – Po co prawnikom retoryka? Niebezpieczny dar łatwości
wysłowienia, ethos retora, wiarygodność i osobowość mówcy, charyzma.
Skuteczność operowania słowem i uważne słuchanie. Szacunek do słuchacza
I. Inventio – Sztuka inwencji
2.Style mowy i typy argumentacji. Analiza audytorium. Rodzaj sądowy (genus
iudiciale)
3.Współczesne formy i ﬁgury retoryczne
4.Toposy prawnicze
5. Sztuka improwizacji – czyli o tajemnicy „nie-improwizacji” i pozoru
przemówienia spontanicznego
II. Dispositio – Sztuka kompozycji
6.Estetyka mowy – konstrukcja wypowiedzi perswazyjnej
7.Argumentacja – probatio, refutatio, peroratio
8-9. Wypowiedź perswazyjna a negocjacje. Uzasadnienie wyroku. Wypowiedź w
procesie cywilnym, w procesie karnym, a także wypowiedź w postępowaniu
administracyjnym. Krytyka przemówienia.

2.

III. Elocutio – Sztuka wysłowienia
10.Mówienie „literackie” i mówienie „prawidłowe” – środki ekspresji
11.Praktyczna stylistyka
12.Analiza mów retorycznych (przykładowe mowy: „Obrona” Sokratesa;
„Oskarżenie Ktesifona” Eschinesa; „Mowa w obronie Ktesifona” i „Filipiki”
Demostenesa; „Katylinarki”, „Mowa w obronie Mureny”, „Obrona Milona”, „Mowy
przeciwko Werresowi” Cycerona; Conclusiones Pawła Włodkowica z 1415 r.,
„Turczyki” Stanisława Orzechowskiego; „Obrona adwokatów lyońskich”
wygłoszona przez Wawrzyńca Gilleta w 1696; „Mowa do sędziów i adwokatów
Bordeaux 11.11.1725” Ch. De Montesquieu; „Mowa za królobójcami w Izbie
Senatorskiej” wygłoszona przez króla Stanisława Augusta w 1773; „Mowa w
obronie syna” wygłoszona przez Wiktora Hugo w 1851”„Obrona Stanisława
Hiszpańskiego” wygłoszona przez Henryka Krajewskiego w 1882; „Przemówienie
w procesie Proletariatu” Ludwika Waryńskiego w 1885; Mowa prokuratora„
wygłoszona przez Jerzego Marcinkowskiego 1923; „Obrona Zygmunta HofmoklOstrowskiego” wygłoszona przez Mieczysława Jarosza w 1925; mowa „O prawach
majątkowych mężatek” wygłoszona przez Ludwika Domańskiego w 1925;
Oskarżenie Gabriela Czechowicza przed Trybunałem Stanu” wygłoszone przez
Hermana Liebermana w 1927; oskarżenie i obrona w sprawie Artura Greisera w
1946;
mowy prokuratorskie w pierwszym procesie oświęcimskim” 1947; „Obrona S. w
sprawie za zabójstwo” wygłoszona przez Jacka Wasilewskiego w 1960; „Mowy
oskarżycieli posiłkowych w procesie o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki”
wygłoszone przez Edwarda Wende, Jana Olszewskiego, Krzysztofa Piesiewicza,
Andrzeja Grabińskiego 1985)

W1, U1, K1

IV. Memoria – Mnemonika
13.Sposoby pamięciowego opanowania wypowiedzi
V. Actio – Sztuka wygłoszenia
14.Kinezjetyka. Emocja mówienia, sugestywność i ekspresja wypowiedzi,
zachowania niewerbalne. Techniki kontroli wykonania mowy. Proksemika
15. Zakończenie: Etyka mówcy i erystyka sądowa. Słuszność mowy. Wielcy
mówcy sądowi (Eschines, Isokrates, Demostenes, Cyceron, Stanisław
Orzechowski, Piotr Skarga, Józef Wybicki, Henryk Krajewski, Adolf Suligowski,
Franciszek Nowodworski, Stanisław Szurlej, Bolesław Bielawski, Ludwik Domański,
Jan Nowodworski, Leon Nowodworski, Zbigniew Stypułkowski, Jerzy Sawicki)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,

Sylabusy
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gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
wygłoszenie mowy końcowej na wybrany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończony I rok studiów na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Sylabusy
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Prawniczy język francuski - poziom średniozaawansowany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67ced2c2c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

A2/B1

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

słownictwo prawnicze na poziomie
średniozzawansownym.

PRA_K3_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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W2

student umie posługiwać się w miarę biegle
j.fr.prawniczym.

PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

student umie posługiwać się w miarę biegle j.fr.w
piśmie.

PRA_K3_W19

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W4

student umie posługiwać się w miarę biegle j.fr.ustnie.

PRA_K3_W18

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tłumaczyć proste teksty prawnicze.

PRA_K3_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

posługiwać się w miarę biegle j.fr.

PRA_K3_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do dalszego kształcenia,możliwość kontynuowania
lektoratu na wyższym poziomie w kolejnych
semestrach.

PRA_K3_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

do uczestnictwa w Szkole Prawa Francuskiego.

PRA_K3_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

40

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

słownictwo prawnicze w mowie i w piśmie, tłumaczenie tekstów dotyczących
orzecznictwa, historii prawa francuskiego, procedur prawnych

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie przez studentów języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie podstawowym ze szególnym uwzględniem
słownictwa prawniczego oraz możliwością kontynuowania lektoratu na wyższym poziomie w kolejnych semestrach.

Sylabusy
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Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67ced4428.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

A1/2

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

słownictwo prawnicze na poziomie podstawowym

PRA_K3_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie posługiwać się w miarę biegle
j.fr.prawniczym.

PRA_K3_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

student umie posługiwać się w miarę biegle
j.francuskim w mowie i w piśmie.

PRA_K3_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

tłumaczyć proste teksty prawnicze.

PRA_K3_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

posługiwać się w miarę biegle j.j.francuskim .

PRA_K3_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K3

kontynuowania lektoratu na wyższym poziomie
w kolejnych semestrach.

PRA_K3_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

40

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

słownictwo prawnicze w mowie i w piśmie, tłumaczenie tekstów

W1, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium
językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie zaliczenia
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie przez studentów języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie podstawowym ze szególnym uwzględniem
słownictwa prawniczego oraz możliwością kontynuowania lektoratu na wyższym poziomie w kolejnych semestrach.

Sylabusy
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Prawniczy język francuski - poziom podstawowy 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67ced5f26.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

A1/2

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

słownictwo prawnicze na poziomie podstawowym

PRA_K3_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie posługiwać się w miarę biegle
j.fr.prawniczym.

PRA_K3_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

student umie posługiwać się w miarę biegle
j.francuskim w mowie i w piśmie.

PRA_K3_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

tłumaczyć proste teksty prawnicze.

PRA_K3_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

kontynuowania lektoratu na wyższym poziomie
w kolejnych semestrach.

PRA_K3_K06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

40

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

słownictwo prawnicze w mowie i w piśmie, tłumaczenie tekstów

W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium
językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie przez studentów języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie podstawowym ze szególnym uwzględniem

Sylabusy
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słownictwa prawniczego oraz możliwością kontynuowania lektoratu na wyższym poziomie w kolejnych semestrach.

Sylabusy
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Prawniczy język francuski - poziom zaawansowany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67ced7616.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

B1/2

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

słownictwo prawnicze na poziomie zaawansowanym

PRA_K3_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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W2

student umie posługiwać się j.fr.prawniczym

PRA_K3_W10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

PRA_K3_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
student umie posługiwać się w biegle j.fr.prawniczym,
pisemnie i ustnie.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

tłumaczyć teksty prawnicze o różnym stopniu
trudności

PRA_K3_K07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

uczestnictwa w Szkole Prawa Francuskiego
i w programie Master.

PRA_K3_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

40

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

słownictwo prawnicze w mowie i w piśmie, tłumaczenie tekstów dotyczących
orzecznictwa, historii prawa francuskiego, procedur prawnych, prawa karnego,
rozpaw

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie zaliczenia
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie przez studentów języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym ze szczególnym
uwzględniem słownictwa prawniczego.

Sylabusy
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Prawa człowieka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf0ced5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z problematyką rozwoju teorii praw człowieka na świecie i w Polsce oraz zaznajomienie
z aktualnymi regulacjami, tj. prawami człowieka w wewnętrznym porządku prawnym oraz regulacjami
międzynarodowymi w zakresie praw człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

genezę i podstawowe kierunki rozwoju praw człowieka

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

W2

międzynarodowe regulacje ochrony praw człowieka,
w tym w systemie globalnym (ONZ) i systemach
regionalnych (Rada Europy i UE, Organizacja Państw
Amerykańskich)

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

kwestie ochrony praw człowieka w wewnętrznym
(krajowym) porządku prawnym ze szczególnym
uwzględnieniem Konstytucji i jej znaczenia dla praw
człowieka oraz instytucji Rzecznika Praw
Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W4

przepisy dotyczące wybranych praw człowieka oraz
ochrony praw mniejszości narodowych

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

W5

przesłanki i zakres dopuszczalnych ograniczeń praw
człowieka

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odszukać i poddać analizie prawnej właściwe przepisy
mające zastosowanie w problematyce praw i wolności
jednostki

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

U2

analizować instytucje i ich przekształcenia w obrębie
instrumentów ochrony praw człowieka z perspektywy
historycznej

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

U3

prawidłowo posługiwać się aparatem pojęciowym
właściwym dla systemu ochrony prawnej
funkcjonującego w ONZ, Radzie Europy i Unii
Europejskiej

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar
interdyscyplinarny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K2

prezentowania problemów związanych z prawami
człowieka i prowadzenia dyskusji na ten temat

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K3

myślenia i działania aktywnego, wyszukiwania
optymalnych sposobów osiągania zakładanych celów

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do egzaminu

16

Sylabusy
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analiza badań i sprawozdań

5

analiza aktów normatywnych

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza i cechy praw człowieka

W1, U2, U3, K1

2.

Pojęcie "godności ludzkiej"

W1, W5, U1, U2, K2

3.

Systemy ochrony praw człowieka (globalny, regionalne, wewnątrzkrajowy)

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

4.

System ochrony praw człowieka - ONZ

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

5.

System ochrony praw człowieka - Rada Europy

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

6.

System ochrony praw człowieka - Unia Europejska

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

7.

System ochrony praw człowieka - pozostałe systemy regionalne

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

8.

System ochrony praw człowieka - wewnętrzny porządek prawny ze szczególnym
uwzględnieniem Konstytucji i jej znaczenia dla praw człowieka oraz instytucji
Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego

W1, W3, U1, U2, K1, K2,
K3

9.

Generacje praw człowieka, podmioty praw człowieka, adresaci praw człowieka,
kwestia derogacji praw człowieka

W1, W5, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

10.

Środki ochrony praw i wolności przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w
Strasburgu

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

11.

Prawa i wolności w Karcie Praw Podstawowych UE

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

12.

Prawa i wolności w Konstytucji RP

W1, W3, W5, U1, U2, K1,
K2, K3

13.

Wybrane prawa człowieka oraz ochrona praw mniejszości narodowych

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składający się z dwóch części. Część pierwsza zawiera
17 pytań zamkniętych (test jednokrotnego wyboru). Część druga zawiera
2 pytania otwarte

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność nieobowiązkowa

Sylabusy
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Prawo i technologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cee3535.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

znajomość wpływu technologii na prawo i jego funkcje

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

esej
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W2

znajomość wpływu technologii na procesy tworzenia
i stosowania prawa

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

esej

W3

znajomość podstawowych typów technologii
informacyjnych i komunikacyjnych oraz standardów
technologicznych stosowanych w procesie
informatyzacji prawa oraz udostępniania informacji
prawnej w Internecie

PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

esej

W4

znajomość wybranych zagadnień szczegółowych
związanych z informatyzacją i automatyzacją prawa.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W16

esej

W5

znajomość teoretyczno prawnych, etycznych
i technicznych problemów związanych z procesem
audiowizualizacji i informatyzacji stanowienia
i stosowania prawa.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

esej

W6

znajomość samodzielnej oceny wybranych zagadnień
szczegółowych dotyczących prawnych, etycznych
i technicznych problemów związanych z próbami
prawnej regulacji Internetu.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

esej

W7

znajomość oddziaływań technologii informacyjnych
i komunikacyjnych na działania jednostek tworzących
i stosujących prawo oraz umiejętność prawnej oceny
doniosłości tych oddziaływań

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W16

esej

W8

znajomość wpływu technologii na realizację
podstawowych praw człowieka oraz wybrane prawa
i wolności konstytucyjne, a w szczególności na prawo
do prywatności, anonimowości, ochronę danych,
wolność wypowiedzi, własność etc.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

esej

U1

PRA_K3_U01,
umiejętność samodzielnej oceny wybranych zagadnień
PRA_K3_U05,
szczegółowych dotyczących prawnych, etycznych
PRA_K3_U06,
i technicznych problemów związanych z próbami
PRA_K3_U07,
prawnej regulacji Internetu.
PRA_K3_U17

esej

U2

umiejętność identyﬁkacji i interpretacji problemów
prawnych związanych ze stosowaniem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w obrocie prawnym
i gospodarczym. (e-handel i e-administracja)

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04

esej

PRA_K3_K07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia dalszych studiów w zakresie wzajemnych
relacji między prawem i technologią oraz rozumie
doniosłość tych relacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Technologia jako przedmiot reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej. Uwagi wstępne

W1, K1

2.

Technologia jako zjawisko etyczne

W5, W6

3.

Technologia jako zjawisko społeczne. Nowe technologie a zmiany społeczne.

W1, W3, W4, U1

4.

Technologiczne uwarunkowania ludzkiego poznania

W2, W3, W7, U1, K1

5.

Cyberprzestrzeń a pojęcie prawa

W1, W2, W6

6.

Technologie komunikacyjne a zarządzanie informacją prawną

W4, W7, K1

7.

Prawo jako tekst. Od kodeksu to systemu informacji prawnej

W1, W2, W4

8.

Wpływ technologii na procesy tworzenia prawa: e-legislacja

W2, W3, W4, K1

9.

Technologiczne uwarunkowania stosowania prawa

W1, W2, W3, W4, W5, K1

10.

E-handel

W1, W7, U2, K1

11.

Prawne i technologiczne uwarunkowania cyberprzestępczości

W1, W7, U1

12.

Technologia a prawa człowieka

W1, W2, W8, U1, K1

13.

Wybrane zaganianie dotyczące technicznego aspektu ochrony praw osobistych w
komunikacji elektronicznej.

W1, W8, U1, K1

14.

Prawo jako hipertekst. Technologiczne uwarunkowania interpretacji prawa.

W1, W2, W3, W4, W5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
-

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67caa5fbb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest ukazanie specyﬁki prawa miejscowego na tle innych obowiązujących w Polsce źródeł
prawa powszechnie obowiązującego oraz wskazanie jego roli w kształtowaniu praw i obowiązków jednostki.

C2

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z istotą polskiego systemu źródeł prawa, konfrontacja założeń
konstytucyjnych z praktyką, wyrobienie umiejętności odróżniania aktów prawa miejscowego od innych
rozstrzygnięć organów lokalnych oraz sformułowanie podstawowych wymogów formalnych warunkujących
prawidłowość (zgodność z prawem) stanowionego prawa lokalnego, jak również poznanie podstawowych
mechanizmów i trybów kontroli legalności prawa miejscowego.

C3

Celem wykładu jest analiza zasad stanowienia i stosowania aktów prawa miejscowego oraz kontroli ich legalności
przez organy nadzoru i sądy administracyjne, z uwzględnieniem przykładów z praktyki oraz aktualnego
orzecznictwa sądowego.

Sylabusy
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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

W2

W3

W4

W5

Sylabusy

student ma wiedzę na temat systemu źródeł prawa
w Polsce oraz specyﬁki systemu źródeł prawa
administracyjnego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin

student ma wiedzę na temat zasad tworzenia
i stosowania aktów prawa miejscowego, w tym
zwłaszcza kluczowych dla tego prawa zasad,
przesądzających o jego specyﬁce i rzutujących
na sposób jego wiązania i obowiązywania.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin

student ma wiedzę o jednostce, jej prawach
i obowiązkach wobec innych jednostek i organów
państwa.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin

student zna podstawowe relacje i sposób
funkcjonowania instytucji publicznych w skali krajowej
i na tle międzynarodowym, a także podstawowe
zależności między różnymi systemami.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin

student posiada podstawową wiedzę o ustroju,
strukturach i funkcjonowaniu państwa oraz jego
instytucji.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin
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W6

W7

student ma wiedzę o zasadach sądowej kontroli
administracji oraz specyﬁce nadzoru nad samorządem
terytorialnym.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin

mechanizmy tworzenia, stosowania i kontroli prawa
administracyjnego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin

student ma umiejętność krytycznej analizy tekstów
prawnych i orzecznictwa, z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej z zakresu prawa
administracyjnego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

egzamin

zaproponować rozwiązania elementarnych problemów
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk
o administracji.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

egzamin

prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią
z zakresu prawa i administracji.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

egzamin

student ma znajomość i umiejętność uzyskiwania
niezbędnych danych do analizy (w kontekście
uzupełniania wiedzy prawniczej).

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

U4

Sylabusy
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U5

student ma umiejętność konstruowania wypowiedzi,
z uwzględnieniem poprawności argumentacji
prawniczej oraz wymogów procesowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teorii oraz
praktyki w naukach o prawie i administracji.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

egzamin

U6

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
student ma umiejętność poprawnej interpretacji tekstu
PRA_K3_U05,
prawnego w zakresie podstawowych pojęć prawa
PRA_K3_U07,
administracyjnego ustrojowego i materialnego,
PRA_K3_U09,
w nawiązaniu do uwarunkowań społecznych
PRA_K3_U10,
i ekonomicznych.
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

K3

myślenia i działania w sposób kreatywny.

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

egzamin

odpowiedniego określania priorytetów dla realizacji
zadań w pracy zawodowej.

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

egzamin

doskonalenia oraz uzupełniania nabytej wiedzy
i umiejętności.

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

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

analiza orzecznictwa

15

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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rozwiązywanie kazusów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach wykładu omawiane są:
1. Akty prawa miejscowego na tle konstytucyjnego systemu źródeł prawa.
a. Rodzaje źródeł prawa.
b. System źródeł prawa (hierarchia).
c. Specyﬁka systemu źródeł prawa administracyjnego.
d. Cechy aktów prawa miejscowego jako podustawowych źródeł prawa
powszechnie obowiązującego.
2. Podstawa prawna stanowienia aktów prawa miejscowego.
a. Upoważnienie konstytucyjne i ustawowe (szczegółowe i generalne).
b. Zagadnienie subdelegacji kompetencji prawotwórczych.
3. Rodzaje aktów prawa miejscowego.
a. Cechy charakterystyczne i rodzaje aktów prawa miejscowego administracji
rządowej.
b. Cechy charakterystyczne i rodzaje aktów prawa miejscowego samorządu
terytorialnego.
4. Podmioty wyposażone w kompetencje prawotwórcze do stanowienia aktów
prawa miejscowego.
5. Prawne formy aktów prawa miejscowego.
6. Procedura stanowienia aktów prawa miejscowego.
a. Procedura uchwałodawcza.
b. Publikacja.
c. Termin wejścia w życie.
d. Zasady techniki prawodawczej
7. Kontrola legalności i konstytucyjności aktów prawa miejscowego.
a. Kontrola wykonywana przez organy nadzoru.
b. Kontrola legalności wykonywana przez sąd administracyjny.
c. Kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego.
8. Zasady odpowiedzialności z tytułu normatywnej bezprawności.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pisemnego egzaminu w formie testu
wielokrotnego wyboru. Egzamin ustny zdalny (w razie niemożliwości
przeprowadzenia egzaminu w formie pisemnej).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Prawo kościelne i wyznaniowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67c88506d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

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
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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

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03

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).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetencja społeczna polegająca na dostrzeganiu
wadliwych regulacji i umiejętności wskazania
właściwych rozwiązań.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

71

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
206

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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

1.

W1, U1, K1

- ochrona danych osobowych w Kościele, RODO
- zatrudnienie pracownika w oparciu o kryterium etosu i niedyskryminacja
pracownika z powodu wyznania
- opodatkowanie duchownych i podmiotów kościelnych i wyznaniowych w Polsce
- ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych w Polsce

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test egzaminacyjny wyświetlany w programie Power Point. Warunkiem
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50% + 1 (czyli min. 26 punktów) z 50
punktowego testu.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Uczestnictwo w ćwiczeniach, warunkiem przystąpienia do kolokwium jest
zaliczenie ćwiczeń; punkty z kolokwium są doliczane do egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
uczestnictwo w wykładach nie obowiązkowe; warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń.

Sylabusy
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Prawo wyborcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cbace15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
Zna zasady i tryb wyborów w Polsce.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05

egzamin pisemny, quiz
online

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,
quiz online

W3

Zna podstawowe pojęcia związane z prawem
wyborczym.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02

egzamin pisemny, quiz
online

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, quiz online

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, quiz online

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,
quiz online

Wzięcia udziału w wyborach

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

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

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

45

przygotowanie do zajęć

45

rozwiązywanie kazusów

30

przygotowanie do egzaminu

30

e-wykład

12

zapoznanie się z e-podręcznikiem

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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, aktywny e-podręcznik
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie: 1) quiz online (zal/nzal), 2) egzamin pisemny:
egzamin pisemny, kazus, quiz online test jednokrotnego wyboru złożony z 25 pytań (25 pkt),
kazusu (5 pkt).
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Problematyka wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cbb0945.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych aspektów problematyki multikulturalizmu (z uwzględnieniem
płaszczyzny teoretycznej, politycznej i prawnej).

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:

Sylabusy

230 / 1069

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

PRA_K3_U17

egzamin pisemny

PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

k_U01 rozumie relacje pomiędzy systemem prawa
a innymi systemami społecznymi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

k_K01 ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Znajomość ewolucji stosunku do Innego na gruncie kultury zachodniej;
umiejętność interpretacji i oceny tegoż procesu:
1.

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

Znajomość podstaw antropologii kulturowej oraz transformacji, jaką przeszła ta
dyscyplina:
2.

1. narodziny antropologii kulturowej: ewolucjonizm
2. dyfuzjonizm i historyzm
2. funkcjonalizm Bronisława Malinowskiego
3. Claude Lévi-Strauss i strukturalizm
4. poststrukturalizm

U1

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)
3.

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)

W1, U1

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)
Wyczulenie na uwikłane w multikulturalizmie problemy etyczne, prawne i
polityczne; pogłębienie wrażliwości na różnorodność kulturową:
4.

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

Znajomość rozwiązań prawnych, przyjętych w Kanadzie i Australii jako krajach o
zadekretowanej wielokulturowości; ramowa wiedza w zakresie wybranych
elementów modeli europejskich:
5.

Sylabusy

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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny; test: 17 pytań zamkniętych po 2 pkt. każde, 4 pytania
otwarte, wymagające udzielenia obszerniejszej odpowiedzi, po 4 pkt
każde, maximum 50 pkt, minimum 26 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy

233 / 1069

Psychologia społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67c88f331.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

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

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania w większym zakresie roli czynników
sytuacyjnych i systemowych w ocenie zachowań
i procesów społecznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

24

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Socjologia prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cbb335c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

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

Sylabusy

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

45

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

81

rozwiązywanie zadań problemowych

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
203

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Sylabusy
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* 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 W1, W2, U2
postkolonializmu – polska kultura prawna).

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,
W1, W3, U1, K1
architektura sali sądowej).

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, U3, 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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,

Sylabusy
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ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 6 plusów za aktywność; (2) wykazania odpowiedniej obecności
na zajęciach ćwiczeniowych (nie można przekroczyć 2 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.
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 na ćwiczeniach stacjonarnych, (2) aktywność – minimum 6
plusów dla uczestników stacjonarnych grup ćwiczeniowych Prowadzący
ćwiczenia przyznaje plusy za aktywność podczas zajęć zgodnie z zasadą
„jeden temat, możliwość uzyskania jednego plusa”. Uczestnicy grup
ćwiczeniowych, którzy w ciągu całego semestru otrzymali: 6-7 plusów za
aktywność otrzymują dodatkowe 4 punkty do egzaminu przedmiotowego;
za 8-9 plusów otrzymują 5 dodatkowych punktów, a za 10 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.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Społeczeństwo obywatelskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cbb571a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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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

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

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

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

W6

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

21

przygotowanie do egzaminu

24

analiza aktów normatywnych

2

analiza dokumentów programowych

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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 publicznoprywatne.

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

Sylabusy
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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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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System kontroli administracji publicznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67c958bc7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studentów z problematyką systemowego ujęcia prawnych instytucji dotyczących kontroli
administracji publicznej. W ramach celu kształcenia w zakresie kontroli zewnętrznej omawiana jest kontrola
parlamentarna, sądowa, trybunalska, RPO, NIK oraz obywatelska. W obrębie kontroli wewnątrzadministracyjnej
celem kształcenia jest zaprezentowanie kontroli ogólno-administracyjnej oraz specjalistyczej (służby, inspekcje
i straże). W odniesieniu do kontroli specjalistycznej zaprezentowana jest także kontrola jaką sprawują służby,
inspekcje i straże w odniesieniu do podmiotów administrowanych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
istotę kontroli administracji publicznej, jej zaczenie dla
człowieka, potraﬁ zdiagnozować relacje pomiędzy
kontrolą i nadzorem. Posiada rozeznanie w zakresie
określenia sytuacji prawnej kontrolowanego i sytuacji
prawnej nadzorowanego oraz rozumie specyﬁkę
kontroli jako funkcji samodzielnej i elementu
składowego nadzoru.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

istotę kontroli i nadzoru w administracji
scentralizowanej i zdecentralizowanej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

istotę administracji publicznej na tle zasady
trójpodziału władzy. Zna i rozumie klasyﬁkacje kontroli
oraz zasady demokratycznego państwa prawa i ich
znaczenie dla kontroli administracji publicznej.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny

K1

uwzględniania stałej zmienności norm prawnych
w zakresie systemu kontroli administracji publicznej
oraz uzupełniania wiedzy o nich. Jest gotów
do uwzględniania konsekwencji indywidualnych
i społecznych, jakie niosą za sobą decyzje
podejmowane przez prawnika w zakresie kontroli
administracji publicznej.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

K2

jest gotów rozwijać się i stale kształcić w zakresie
systemu prawa kontroli administracji publicznej
a także uwzględniać znaczenie poprawnych relacji
interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyciągnąć wnioski w zakresie uregulowań polskiego
systemu kontroli administracji publicznej. Potraﬁ
wyjaśniać procesy tworzenia prawa regulujacego
podstawy kontroli administracji publicznej, wyjaśniać
procesy stosowania tego prawa a także wskazać
przyczyny i wyjaśniać zjawiska naruszania prawa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie kontroli administracji publicznej. Znaczenie tej kontroli dla człowieka.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

2.

Kontrola a nadzór. Sytuacja prawna kontrolowanego a sytuacja prawna
nadzorowanego. Jako funkcja samodzielna i jako element składowy nadzoru.

W1, U1, K1

3.

Kontrola i nadzór w administracji scentralizowanej. Organy nadzoru i kontroli.
Kryteria nadzoru i kontroli (legalność, celowość, rzetelność, gospodarność,
zgodność działania z linią polityki rządu).

W2, U1, K2

4.

Kontrola i nadzór w administracji zdecentralizowanej. Organy i kryteria nadzoru i
kontroli.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5.

Kontrola administracji publicznej a zasada trójpodziału władzy. Klasyﬁkacja
kontroli: podmioty i formy kontroli wewnętrznej a postaci i formy kontroli
zewnętrznej.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

6.

Zasady demokratycznego państwa prawa: ustrojowe, materialne, proceduralne i
ich znaczenie dla kontroli administracji publicznej.

W1, W3, U1, K1, K2

7.

Funkcje policyjne w administracji publicznej: prawna konstrukcja służb, inspekcji i
straży. Podległość wertykalna właściwym organom centralnym, zwierzchnictwo
horyzontalne wojewody. Zespolenie (kompetencyjne, osobowe, organizacyjne,
ﬁnansowe) służb inspekcji i straży z wojewodą. Analiza pojęć: inspekcja, lustracja,
rewizja, wizytacja.

W1, W2, U1, K1, K2

8.

Status prawny państwowej inspekcji farmaceutycznej (p.i.f.) w świetle ustawy z
dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, u.p.f., (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
499, 399). Ustrój i zadania p.i.f. – charakterystyka jej organów i urzędów.
Zespolenie p.i.f. (wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego) z wojewodą.
Decyzje administracyjne wydawane przez p.i.f. (art. 108, art. 120-122 u.p.f.).

W1, U1, K1, K2

9.

Status prawny nadzoru budowlanego w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) Ustrój i zadania
poszczególnych organów nadzoru budowlanego. Organy nadzoru budowlanego a
organy administracji architektoniczno-budowlanej. Czynności kontrolne i
nadzorcze organów nadzoru budowlanego (art. 81a, art. 81c u.p.b.) Decyzje,
postanowienia i inne formy działania organów nadzoru budowlanego w
przedmiocie samowoli budowlanej, usytuowania obiektów, utrzymania obiektów
budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

W1, U1, K1, K2

10.

Kontrola parlamentarna administracji publicznej w świetle Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 r., ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i
senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799 ze zm.), ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o
sejmowej komisji śledczej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1218 ze zm.), uchwały
Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu RP (t.j. M.P. z 2012 r. poz. 32
ze zm.): 1) na sesjach (plenarnie np. debata budżetowa, absolutorium dla rady
Ministrów, rezolucje, votum nieufności, votum zaufania; 2) za pośrednictwem
komisji (dezyderaty, opinie); 3) za pośrednictwem posłów (interwencja poselska,
interpelacja, zapytanie) i senatorów.

W1, U1, K1, K2

11.

Instytucja kontroli państwowej w świetle ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 489). Przedmiot kontroli NIK. Kryteria kontroli NIK.
Zasady ustroju NIK. Postępowanie kontrolne, status prawny kontrolowanego,
protokół z kontroli, środki prawne przysługujące kontrolowanemu w stosunku do
protokołu i wystąpienia pokontrolnego oraz procedura ich rozpatrywania.

W1, U1, K1, K2

12.

Status prawny, zadania i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich (ustawa z
dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2179 ze zm.) oraz Rzecznika Praw Dziecka (ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 922 ze zm.). Podjęcie sprawy
przez Rz. P. O. Kompetencje Rz. P. O. po zbadaniu sprawy. Udział Rz. P. O. w
postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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Europejskie modele kontroli sądów administracyjnych (angielski, francuski,
niemiecki i polski). Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy
administracyjne w RP. Kryterium kontroli sądowej. Konstrukcja skargi do sądu
administracyjnego w RP. Przedmiot ochrony przed sądami administracyjnymi a
przedmiot zaskarżenia do tego sądu.

13.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin, brak warunków wstępnych. Egzamin trwa 50 minut. 5 pytań
problemowych. Każde pytanie na 2 pkt. 5 pkt – dostateczny (3) 6 – plus
dostateczny (3+) 7- dobry (4) 8- plus dobry (4+) 9-10 – bardzo dobry (5)
Egzamin pisemny w formie skondensowanych opisowych odpowiedzi na
pięć pytań problemowych. Czas trwania egzaminu 50 minut. Zapisy na
egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez
wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego organizowanego
na ostatnim wykładzie. Zapisy na egzaminy na 1 miesiąc przed
wyznaczonymi terminami. Inne metody sprawdzania wiedzy: egzamin
ustny dla Osób uprawnionych do zdawania egzaminu w formie ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Sztuka negocjacji prawniczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cee51f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fenomenem negocjacji prawniczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada pogłębioną i ustrukturyzowaną
wiedzę o fenomenie negocjacji prawniczych,
o specyﬁce prawnych sytuacji negocjacyjnych oraz
o sposobach ich badania.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

W2

student posiada pogłębioną wiedzę o modelu
argumentacyjnym, retoryczno topicznym
i ekonomicznym negocjacji.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W3

student rozumie istotę i rolę słuszność i skuteczności
w procesie negocjacji prawniczych.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

zastosować model argumentacyjny, retorycznotopiczny i ekonomiczny negocjacji prawniczych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

zastosować strategię top-down, bottom up oraz
mieszaną w negocjacjach prawniczych.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

słusznego i efektywnego negocjowania w kontekście
prawnym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

26

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
151

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fenomen negocjacji prawniczych: negocjacyjna otwartość prawa, sytuacje
negocjacyjne.

W1, W3

2.

Model argumentacyjny: słuszność jako kryterium negocjacyjne, strategia topdown, zasady słusznego negocjowania.

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Model topiczno-retoryczny: skuteczność jako kryterium negocjacyjne, strategia
bottom-up, zasady skutecznego negocjowania

W2, W3, U1, U2, K1

4.

Model ekonomiczny: efektywność jako kryterium negocjacyjne, strategia
mieszana (top-down/bottom-up), zasady efektywnego negocjowania

W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie egzaminu testowego.
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Teoria władzy politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf209f5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć (przedmiot obejmuje tylko wykłady) jest zapoznanie studentów z wielością kierunków myślenia
o władzy (władzy politycznej), ich implikacjami dla analiz prawa, a także różnymi ujęciami relacji między prawem
i polityką (zwłaszcza w demokracji), ich uwarunkowaniami oraz konsekwencjami.

C2

Zajęcia mają nie tylko wyposażyć studentów w pojęcia i koncepcje pozwalające lepiej orientować się
we współczesnych procesach ze styku prawa i polityki, ale także wyrobić umiejętność prawidłowego
wielowymiarowego analizowania tych zjawisk, identyﬁkowania czynników warunkujących je, a także oceniania
i proponowania dyrektyw postępowania względem tych zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

najistotniejsze, klasyczne jak i współczesne, koncepcje
władzy (władzy politycznej), zwłaszcza z perspektywy
relacji między prawem i władzą.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin

W2

podstawowe terminy, pojęcia, dystynkcje i koncepcje
wykorzystywane w naukach społecznych
do diagnozowania wzajemnego uwikłania prawa
i polityki, zwłaszcza w demokracji.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin

W3

nie tylko aktualnie wykorzystywane różnorodne
sposoby posługiwania się prawem przez decydentów
politycznych, ale także ewentualne innowacyjne
podejścia do prawa i polityki możliwe w warunkach
demokracji (np. narzędzia demokracji deliberatywnej).

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin

egzamin

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować zjawiska ze styku prawa i polityki
w oparciu o różnorodne koncepcje władzy (władzy
politycznej).

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

U2

analizować procesy prawne (zwłaszcza tworzenia
prawa) z perspektywy politycznego uwikłania prawa
oraz oceniać różnorodne zgłaszane idee i postulaty
wobec prawa i polityki w warunkach współczesnych
demokracji, w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego rozwijania i stosowania reﬂeksyjnego,
mającego oparcie w osiągnięciach nauk społecznych,
podejścia do prawa i polityki w realizowaniu roli
studenta, obywatela i kształcącego się prawnika oraz
w relacjach z innymi podmiotami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

13

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

7

przygotowanie do egzaminu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład obejmuje omówienie, krytyczną analizę i porównanie (m.in. z perspektywy
współczesnego prawa) głównych koncepcji władzy/władzy politycznej (w oparciu o
ich głównych przedstawicieli), jakie powstały na gruncie nauk społecznych, np.:

W1, U1, K1

2.

• realistyczne - Bertrand Russell;

W1, U1, K1

3.

• behawioralne/behawioralistyczne - Robert A. Dahl;

W1, U1, K1

4.

• funkcjonalistyczne - Talcott Parsons, Niklas Luhmann;

W1, U1, K1

5.

• komunikacyjne - Hannah Arendt, Jürgen Habermas;

W1, U1, K1

6.

• psychologizujące - Stanisław Ossowski;

W1, U1, K1

7.

• postmodernistyczne/krytyczne - Pierre Bourdieu;

W1, U1, K1

8.

• koncepcje biowładzy - Michel Foucault;

W1, U1, K1

9.

• normatywne - Krzysztof Pałecki;

W1, U1, K1

10.

• socjologii relacyjnej - Peeter Selg;

W1, U1, K1

11.

• noumenalne - Rainer Forst.

W1, U1, K1

12.

Ponadto, w ramach zajęć ukazuje się polityczne uwikłanie prawa przez pryzmat
wybranych problemów, m.in.:

W2, W3, U2, K1

13.

• różnych modeli i koncepcji demokracji – np. liberalnej, republikańskiej,
deliberatywnej, agonistycznej (włącznie z problematyką związków prawa z
kategorią polityczności);

W2, W3, U2, K1

14.

• dających się wyróżnić strategii działań podmiotów posiadających realną władzę
polityczną w demokracji liberalnej;

W2, W3, U2, K1

15.

• konkretnych narzędzi demokracji deliberatywnej.

W2, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Standardowa forma egzaminu: Egzamin pisemny z materii wykładowej i
wybranego tekstu (tekst udostępniany studentom przez system PEGAZ/UMAIL) - 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 i wybranego tekstu (udostępnianego studentom przez system
PEGAZ/U-MAIL) 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 12 wykładach stacjonarnych – dla
studentów stacjonarnych) 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
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Teoria prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cee6af1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi nurtami oraz zagadnieniami we współczesnej teorii prawa,
w szczególności w kontekście relacji prawo-nauki o umyśle.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe nurty we współczesnej teorii oraz ﬁlozoﬁi
prawa.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny

W2

wybrane zagadnienia szczegółowe z dziedziny teorii
i ﬁlozoﬁi prawa związane z relacją prawo-nauki
o umyśle.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać pojęcia teoretycznoprawne do analizy
problemów prawnych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

U2

wykorzystać wiedzę z zakresu nauk o umyśle
do analizy problemów prawnych.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego wyboru swoich zainteresowań
naukowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do egzaminu

42

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodologia #1: Naturalizm i antynaturalizm w ﬁlozoﬁi prawa

W1, U1, K1

2.

Metodologia #2: Trzy układy pojęciowe (prawo-nauki o umyśle-psychologia
potoczna)

W2, U2, K1

3.

Ontologia prawa: Czym jest prawo?

W1

4.

Epistemologia prawnicza: jak działa umysł prawnika?

W2, U2, K1

5.

Nauki o umyśle a odpowiedzialność karna

W2, U2

6.

Dowody naukowe na sali sądowej

U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie opisowej oraz testowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67caa1f25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

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

Sylabusy

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 politycznoi 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

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ zajmować stanowisko w odniesieniu
do bieżącej polityki prawnej oraz je uzasadniać

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania konsekwencji indywidualnych
i społecznych, jakie niosą za sobą decyzje
podejmowane przez prawnika

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

92

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

13

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
6.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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 polityczno- i
ﬁlozoﬁcznoprawny:

1.

Sylabusy

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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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]

2.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

Absolwent zna i rozumie ustrój, strukturę i funkcjonowanie demokracji liberalnej:
3.

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

Absolwent rozpoznaje wpływ polityczno-społecznych koncepcji na wizję państwa i
prawa:
4.

W1, W2, W3, W4, U1, K1
dzięki prezentacji, analizie i krytyce poglądów Hayeka, Poppera, Rawlsa, Berlina, Raza i
Graya student zdobywa wiedzę w zakresu wyróżnionej treści programowej
Znajomość implikacji pluralizmu etycznego w sferze życia społecznego; uświadomienie
sobie odpowiedzialności wiążącej się z wykonywaniem zawodu prawnika:

5.
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
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin testowo-opisowy; 11 pytań zamkniętych (po 2 pkt), 7
rozbudowanych kontekstów do uzupełnienia (po 3 pkt), 1 pytanie opisowe
(max 7 pkt); maximum: 50 pkt, minimum: 26 pkt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Współczesna myśl socjologiczno-prawna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf23026.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

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

Sylabusy

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

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

266 / 1069

wykład

45

przygotowanie do zajęć

28

przygotowanie do egzaminu

77

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 12 wykładach stacjonarnych – dla
studentów stacjonarnych) 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
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Zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi dla prawników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.5cac67cf2a47a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład omawia w ujęciu problemowym wybrane zagadnienia współczesnej ﬁlozoﬁi, koncentrując się
na kwestiach mających znaczenie dla nauk społecznych czy nauki prawa w szczególności. Ambicją wykładu jest
nie tylko przedstawienie konkurencyjnych stanowisk ﬁlozoﬁcznych, których znajomość jest niezbędnym
elementem wykształcenia ogólnego, jak i wykształcenia prawniczego w szczególności, ale również wyjaśnienie
ich wpływu na rozumienie świata opisywanego przez nauki społeczne czy tożsamość tych nauk. Student zostanie
zapoznan ze stanowiskami ﬁlozoﬁcznymi używającymi rożnych metod ﬁlozofowania (m.in. metoda analityczna,
metoda pragmatyczna, metoda historyczna, metoda naukowa itd.), różnymi paradygmatami myślenia
ﬁlozoﬁcznego (m.in. ﬁlozoﬁa nowożytna, nowoczesna, ponowoczesna), różnymi szkolami ﬁlozoﬁcznymi.
Zagadnienia wykladowe będą zasadniczo ujęte w sposób problemowy, tak by student zapoznał się z rożnymi
ﬁlozoﬁcznymi analizami omawianego problemu i następnie samodzielnie wyrobił sobie opinię nt. wartości
proponowanych przez różne podejścia i metody ﬁlozoﬁczne rozwiązań.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe problemy ﬁlozoﬁczne mające znaczenie
dla nauk prawnych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W2

źródła dyskutowanych obecnie trudności
ﬁlozoﬁcznych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
egzamin ustny

różne stanowiska, metody i perspektywy ﬁlozoﬁczne

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U1

formułować poprawne argumenty z wykorzystaniem
wiedzy logicznej i metodologicznej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U2

myśleć abstrakcyjnie i analizować problematykę
prawną.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny,
egzamin ustny

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w debacie publicznej, której
przedmiotem są współcześnie nośne problemy
ﬁlozoﬁczne mające znaczenie dla prawoznawstwa.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

K2

rozwoju osobistego, ogólnego i naukowego, dzięki
przyjęciu krytycznej, ﬁlozoﬁcznej perspektywy
poznawczej

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

45

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest ﬁlozoﬁa? Spór o praktyczne i społeczne znaczenie ﬁlozoﬁi.

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

2.

Jaką wartość ma ﬁlozoﬁa "fotelowa"? Spór o ﬁlozoﬁę analityczną i jej współczesne
oblicza.

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

3.

Czy świat jest racjonalny? Spór o naukowy obraz świata.

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

4.

Filozofowanie młotem czyli ﬁlozoﬁa krytyczna (Nietzsche, Szkoła Frankfurcka) i
postmodernizm.

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

5.

Czym rządzi się historia? Historycyzm. Prawa historii a wyjaśnianie naukowe.
Futurologia.

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

6.

Czy naturalizować prawoznawstwo? Program naturalizacji nauk prawnych i
niewyjaśniona skuteczność matematyki jako języka natury.

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

7.

Czy jesteśmy wolni? Zagadnienie wolnej woli i problem determinizmu (logicznego,
ﬁzycznego, biologicznego, kulturowego).

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

8.

Czym jest świadomość? Język i umysł - zagadnienie sztucznej inteligencji i
świadomość.

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

9.

W kieruku praktyki. Pragmatyzm: ﬁozoﬁa jako metoda. Fallibilizm. Holizm.

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

10.

Czy nigdy, nigdzie nikt nie powinien żywić przekonań opartych na
niedostatecznym świadectwie? Etyka przekonań, czyli zagadnienia z pogranicza
etyki i epistemologii.

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

11.

Jak rozwiązywać dylematy moralne? Teorie powinności etycznej

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

12.

Czy moralność istnieje? Spór o naturę przekonań moralnych

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

13.

Czym jest sprawiedliwość społeczna? Spór o zasady sprawiedliwości
dystrybutywnej

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

14.

Jakie są granice wolności słowa? Prawa człowieka a wolność słowa

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

15.

Do czego uprawnia wolność sumienia i religii?

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin
ustny

Typowa forma - egzamin pisemny w sesji. 21 pytań testowych
(1p kt każde) + 1 pytanie otwarte (5 pkt) = 26 pkt. 14-17 DST 18
DST + 19-21 DB 22 DB + 23-26 BDB Szczególna forma dla
przykładnych studentów - egzamin ustny. Obecność i aktywność
na wykładzie (max 3 nieobecności) warunkiem możliwości
przystąpienia do przedterminowego egzaminu ustnego.

272 / 1069

Tutoring
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FF0.620e2b69b4fa6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutoring: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyznaczanie ścieżki rozwoju studenta we współpracy z tutorem, umożliwiające zindywidualizowaną pracę nad
potencjałem studenta.

C2

Zwiększenie świadomości studenta co do swoich zainteresowań, mocnych i słabych stron, wpływające na dalszą
edukację i karierę.

C3

Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia, samodzielnego zdobywania wiedzy i jej wykorzystywania
(interpretowania, wnioskowania, syntezy, prezentacji) oraz komunikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna aktualne problemy istotne dla wybranej
specjalizacji prawniczej oraz potraﬁ przedstawić swoje
opinie co do możliwych rozwiązań.

PRA_K3_W13

zaliczenie

W2

Student zna metody uzyskiwania danych adekwatne
dla jego obszaru zainteresowań i potraﬁ uzasadnić ich
wybór.

PRA_K3_W15

zaliczenie

W3

Student zna różnice pomiędzy możliwymi ścieżkami
rozwoju przyszłego prawnika, w tym pomiędzy
grupowymi i indywidualnymi formami kształcenia,
i potraﬁ ocenić zgodność tych ścieżek z własnymi
priorytetami.

PRA_K3_W17

zaliczenie

U1

Student potraﬁ przedstawić zagadnienia problemowe
z jego obszaru zainteresowań w formie problemów
badawczych oraz zaproponować poprawny
metodologicznie plan ich analizy.

PRA_K3_U12

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować wystąpienie ustne
charakterystyczne dla wybranej ścieżki rozwoju
zawodowego, wykorzystując odpowiednie techniki
prezentacji.

PRA_K3_U14

zaliczenie

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować źródła poznania prawa
istotne dla danego systemu i problemu prawnego.

PRA_K3_U16

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ podać przykłady wpływu wybranej
ścieżki rozwoju zawodowego na osobę prawnika i jego
otoczenie społeczne.

PRA_K3_K02

zaliczenie

K2

Student jest chętny do dalszego kształcenia się
i świadom konieczności podjęcia konkretnych kroków
z uwzględnieniem zmian otoczenia i swojej sytuacji.

PRA_K3_K06

zaliczenie

K3

Student potraﬁ wskazać szanse i zagrożenia związane
z planowaną ścieżką rozwoju osobistego, odnieść się
do swoich mocnych i słabszych stron oraz wyznaczać
na tej podstawie kolejne cele.

PRA_K3_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutoring

10

przygotowanie do zajęć

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia nr 1 – pogłębiony wywiad tutora ze studentem (w oparciu o kwestionariusz
wypełniony przez studenta na etapie rekrutacji), wspólne określenie celów i
W3, K1, K2, K3
sposobu ich realizacji.

2.

Zajęcia nr 2-8 – bieżąca realizacja wyznaczonych zadań.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Zajęcia nr 9 – podsumowanie osiągniętych rezultatów.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Zajęcia nr 10 – prezentacja wyników działań przed Kolegium Tutorów lub na
innym forum.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Metody nauczania zostają każdorazowo dopasowane do zindywidualizowanego planu zajęć oraz korespondują z
wyznaczonymi celami i tematyką.
Rodzaj zajęć

tutoring

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin nie jest przewidziany. Forma zaliczenia zostaje każdorazowo
dopasowana do zindywidualizowanego planu zajęć, w sposób
umożliwiający weryﬁkację efektów kształcenia (przykładowo: esej,
wystąpienie, projekt społeczny, wniosek grantowy, publikacja).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kandydaci muszą wypełnić kwestionariusz online.
Obecność jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Logika dla prawników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.320.5cac67cb81bf7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

status nauk prawnych na tle innych nauk społecznych, PRA_K3_W01,
w szczególności w zakresie swoistości metodologicznej PRA_K3_W02,
PRA_K3_W14
nauk prawnych

egzamin pisemny,
zaliczenie

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,
zaliczenie

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,
zaliczenie

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,
zaliczenie

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,
zaliczenie

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia dyskusji w sposób zgodny z regułami
logiki praktycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

53

przygotowanie do ćwiczeń

80

rozwiązywanie zadań

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
248

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i działy logiki

U2

2.

Podstawy logicznej teorii języka. Kategorie syntaktyczne

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 możliwych)

ćwiczenia

zaliczenie

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo cywilne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C0.5cab068421bec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 90, ćwiczenia: 60

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
22.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 90, ćwiczenia: 60

Sylabusy
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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_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

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

Sylabusy
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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

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

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

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
90
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ćwiczenia

60

rozwiązywanie kazusów

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

30

przygotowanie do zajęć

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
275

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

90

ćwiczenia

60

przygotowanie do egzaminu

60

rozwiązywanie kazusów

20

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
275

ECTS
22.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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

Sylabusy
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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

-

Semestr 4, Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny (część testowa i część kazusowa)
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności w trakcie zajęć
oraz zaliczenia kazusów zaliczeniowych (kolokwia). Zaliczenie ćwiczeń
umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów na egzaminie.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie I roku studiów

Sylabusy
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Prawo administracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C0.5cac67c8a85ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować administracyjne teksty prawne
i dokonywać ich wykładni, redagować decyzje
administracyjne, odwołania i skargi do sądu
administracyjnego

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
0.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

210

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

1. Egzamin pisemny (zapisy w systemie USOS) przeprowadzany jest w
formie testu wielokrotnego wyboru (38 pytań, w tym jedno pytanie
kazusowe). Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut. Zapisy na egzaminy
rozpoczynają się na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami. 2. Istnieje
możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego pod warunkiem
uzyskania zaliczenia ćwiczeń na ocenę co najmniej dobrą. Istnieje
możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego pod warunkiem uzyskania
zaliczenia ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą. Zaliczenie ćwiczeń nie jest
warunkiem przystąpienia do egzaminu (z wyjątkiem egzaminu
przedterminowego). 3. Do wyniku punktowego egzaminu pisemnego
doliczane są dodatkowe punkty za zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń
na ocenę bardzo dobrą uprawnia do doliczenia pięciu dodatkowych
punktów do wyniku egzaminu, zaliczenie na ocenę dobrą –czterech
punktów, a zaliczenie na ocenę dostateczną –trzech punktów. Doliczenie
punktów za zaliczenie ćwiczeń odbywa się w każdym terminie egzaminu.
Punkty za zaliczenie ćwiczeń podlegają doliczeniu do wyniku punktowego
egzaminu tylko w tym roku akademickim, w którym student uczęszczał na
ćwiczenia i uzyskał ich zaliczenie. 4. Skala ocen: 0-19 pkt –niedostateczna;
20-23 pkt –dostateczna; 24-26 pkt –plus dostateczna; 27-28 pkt –dobra;
29-31 pkt –plus dobra; 32-40 pkt –bardzo dobra. 5. W sytuacjach
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie
egzaminu w formie pisemnej, egzaminy przeprowadzane są ustnie w
formie zdalnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminów z
przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo karne (materialne)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C0.5cac67cbe028c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie 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

PRA_K3_W03,
Student zna i rozumie funkcje i aksjologiczne
PRA_K3_W04,
podstawy prawa karnego w demokratycznym państwie
PRA_K3_W05,
prawa.
PRA_K3_W08

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie strukturę przestępstwa
wyrażoną w kodeksie karnym.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09

egzamin pisemny

W4

Student zna i rozumie system kar, środków karnych,
środków zabezpieczających oraz innych środków
penalnych.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

Student potraﬁ identyﬁkować w procesie stosowania
prawa aksjologiczne podstawy prawa karnego
w demokratycznym państwie prawa.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Student potraﬁ 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

Student potraﬁ 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

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uzupełniania wiedzy
w dziedzinie prawa karnego materialnego mając
świadomość zmienności regulacji.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

K2

Student jest gotów do 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

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

70

Sylabusy
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rozwiązywanie kazusów

20

analiza orzecznictwa

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

80

rozwiązywanie kazusów

30

analiza orzecznictwa

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ogólne zasady odpowiedzialności 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

1.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Nauka o karze
- Teoria kary
- Funkcje kary
- Środki probacyjne
- Środki zabezpieczające
- Środki karne

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, 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 elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składający się z trzech części: 1. test wielokrotnego
wyboru (20 pytań), 2. rozwiązanie kazusu; 3. rozwiązanie zadań
argumentacyjnych.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
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Advanced Legal English - Workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfa2936.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z zaawansowanymi elementami prawniczego języka angielskiego

C2

Poszerzenie wiedzy z zakresu formalnych struktur leksykalnych w obszarze prawa handlowego, gospodarczego,
ﬁnansowego i karnego

C3

Poszerzenie znajomości o wybrane zagadnienia prawne różnych kręgów kulturowych

C4

Rozwinięcie umiejętności rozumienia oraz redagowania tekstów prawniczych

C5

Zdobycie zaawansowanych zdolności formułowania wypowiedzi ustnych na wybrane zagadnienia prawne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

terminy prawnicze z poszczególnych dziedzin prawa
brytyjskiego i amerykańskiego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

zaliczenie pisemne

odmienne kręgi kulturowe wraz z ich
charakterystycznymi elementami prawa

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować rozbudowaną prezentację ustną
z zakresu różnych dyscyplin prawa

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ przygotować różnorodne wypowiedzi pisemne,
redagować i klasyﬁkować pisma prawnicze

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U18

zaliczenie pisemne

U3

rozumie dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu
PRA_K3_U15,
prawa. Potraﬁ interpretować uzyskane wiadomości,
PRA_K3_U16
w tym informacje wypowiedziane pośrednio.

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego rozwijania umiejętności z zakresu
prawniczego języka angielskiego

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

zaliczenie pisemne

K2

kontynuowania studiów za granicą i w ramach
programów wymian studenckich na kierunkach
prawniczych

PRA_K3_K06

zaliczenie pisemne

K3

szerszego rozumienia systemów prawnych Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Międzynarodowa terminologia prawnicza

W1, U1

2.

Bankowość międzynarodowa

U3

3.

Firmy i inne formy biznesu

K1

4.

Bankructwo i niewypłacalność

W1, U1, U2, U3

5.

Prawo pracy i umowy

W2, U1

6.

Proces sądowy

W2, K3

7.

Prawo umów

W1, U3

Sylabusy
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8.

Prawo deliktów

W2, U2

9.

Własność intelektualna

U3

10.

Umowy ustne

W2, U3

11.

Prawo precedensowe

W1, W2, K2, K3

12.

Dokumentacja prawnicza

W1, U2, K1

13.

Negocjacje, mediacja i arbitraż

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne obecność, udział w zajęciach, pozytywny wynik testu.

Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, udział w zajęciach, wynik testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość angielskiego na poziomie min. B2

Sylabusy
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American Contemporary Constitutionalism - Rights and Freedoms
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d004cc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami konstytucjonalizmu
amerykańskiego a w szczególności ochrony praw i wolności obywatelskich mających olbrzymi wpływ
na deﬁniowanie współczesnych pojęć i instytucji prawnych świata liberalno-demokratycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

Zna podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu
amerykańskiego w zakresie problematyki praw
i wolności obywatelskich w perspektywie
komparatystycznej.

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_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

dysponuje wiedzą na temat najważniejszych sporów
toczących się w praktyce i w orzecznictwie.

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_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

zna prawa i wolności na gruncie konstytucjonalizmu
amerykańskiego i potraﬁ wskazać ich praktyczne
funkcjonowanie w systemie prawnym USA.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
opisać podstawowe pojęcia dotyczące praw i wolności PRA_K3_U08,
na gruncie konstytucjonalizmu amerykańskiego
PRA_K3_U09,
w relacji do międzynarodowej ochrony praw człowieka, PRA_K3_U10,
szczególnie w Unii Europejskiej.
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 / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy
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U2

posiada kompetencję wykorzystania wyżej
wymienionej wiedzy w szeroko pojętej praktyce
ochrony praw i wolności w kontekście instytucji
międzynarodowych.

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 / ustny

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

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ wykorzystać wyżej wymienionej wiedzę
i umiejętności w szeroko pojętej praktyce ochrony
praw i wolności w kontekście instytucji
międzynarodowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

31

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza struktury systemu konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praw
i wolności zawartych w Karcie Praw, ewolucji ich rozumienia, ze szczególnym
uwzględnieniem decydującego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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2.

Rola Sądu Najwyższego dla ochrony praw i wolności z analizą najważniejszych
współczesnych jego decyzji, z pokazaniem ich różnorakich politycznych,
społecznych i kulturowych konsekwencji.

W1, W2, U1, K1

3.

Amerykański system praw i wolności obywatelskich realizowany w kontekscie
międzynarodowego systemu praw człowieka oraz napięcia wynikającego z
amerykańskiej zasady suwerenności i wymagań prawa międzynarodowego.

W3, U1, U2, K1

4.

Wpływ anglosaskiej tradycji praw i wolności, ich recepcji w Stanach
Zjednoczonych na tle europejskiej tradycji praw.

W1, W2

5.

Uniwersalizm praw zawartych w Deklaracji Niepodległośći z 1776 r.,Federalna
Karta Praw Konstytucji z 1787 r. oraz jej ochrona zastosowana w stanach w XX
wieku. Szczególny nacisk położony jest na wyłonienie się Sądu Najwyższego jako
ostatecznego interpretatora Konstytucji i praw w niej zawartych. W tym konteksie
zostanie omówiony fundamentalny spór między zwolennikami tzw. dosłownego
interpretowania tekstu konstytucyjnego ( “t he original constitution “
interpretation) a zwolennikami tzw. “uznaniowej interpretacji” (“ the living
constitution” interpretation ).

W1, W2, W3, U2, K1

6.

Analiza wolności religijnej, amerykańskiego rozumienia rozdziału kościołów od
państwa, ewolucji pojęcia wolności słowa i druku.
Następnie analiza skupia się na kontrowersjach dotyczących takich szczegółowych
zagadnień jak: prawo do noszenia broni, prawo skarżonych, kary śmierci, tzw.
praw reprodukcynych oraz praw mniejszości (praw Afroamerykanów, kobiet,
W1, W2, U1, K1
Indian, homoseksualistów etc.)
Omówione również zostaną w kontekscie praw I orzecznictwa Sądu Najwyższego
niezwykle ostro dyskutowane sprawy np. akcji aﬁrmatywnej (Aﬁrmative Action)
czy eutanazji oraz zagadnienia tworzenia przez Sąd Najwyższy praw
podmiotowych drogą konstytucyjnej interpretacji rozszerzającej.

7.

Analiza zagadnienia ustanowienia orzecznistwa ponadnarodowego według tzw.
zasad sprawiedliwości międzynarodowej (transnational justice) i jego konﬂiktu z
suwerennym orzecznictwem Sądu Najwyższego zakorzenionym w konstytucyjnie
wyrażonej woli narodu amerykańskiego.

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Krótki egzamin w formie odpowiedzi na pytania. Możliwość
egzamin pisemny / ustny zaliczenia przedmiotu w formie eseju lub prezentacji multimedialnej
na uzgodniony z wykładowcą temat.
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American Constitutional Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d03f31a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem konstytucyjnym i politycznym Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma pogłębioną wiedzę o statusie nauk
prawnych na tle innych nauk społecznych (K_W01).

PRA_K3_W01

egzamin pisemny /
egzamin ustny
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W2

Student zna podstawowe pojęcia jakimi posługują się
nauki społeczne oraz zna w stopniu zaawansowanym
pojęcia jakimi posługują się nauki prawne (K_W02).

PRA_K3_W02

egzamin pisemny /
egzamin ustny

W3

Student ma szeroką znajomość szczegółowych
zagadnień w obrębie wybranych gałęzi prawa
(K_W13).

PRA_K3_W13

egzamin pisemny /
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać na relacje pomiędzy systemem prawa
a innymi systemami społecznymi (K_U01).

PRA_K3_U01

egzamin pisemny /
egzamin ustny

U2

ustalać, analizować, interpretować i klasyﬁkować
stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne (K_U08).

PRA_K3_U08

egzamin pisemny /
egzamin ustny

U3

identyﬁkować, analizować, interpretować przepisy
prawne, które można zastosować dla rozstrzygnięcia
określonego problemu prawnego (K_U09).

PRA_K3_U09

egzamin pisemny /
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich (K_K01).

PRA_K3_K01

egzamin pisemny /
egzamin ustny

K2

student rozumie potrzebę podejmowania ciągłych
działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości
prawnej w społeczeństwie (K_K04).

PRA_K3_K04

egzamin pisemny /
egzamin ustny

K3

student rozumie potrzebę podejmowania działań
na rzecz ochrony praw człowieka (K_K10).

PRA_K3_K10

egzamin pisemny /
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

38

przygotowanie do egzaminu

38

analiza orzecznictwa

22

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

22

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład przedstawia podstawowe problemy teorii i praktyki prawa
konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ze szczególnym
uwzględnieniem regulacji na poziomie federalnym, a także (uzupełniająco)
podstawowe kierunki jego ewolucji od początku przyjęcia amerykańskiej
konstytucji.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Wykład otwiera ogólna charakterystyka systemu konstytucyjnego Stanów
Zjednoczonych, również przy uwzględnieniu perspektywy historycznej i jej wpływu
na współczesne funkcjonowanie amerykańskiego systemu prawnego (pisma
Ojców Założycieli, Framers’ów, Komentarzy Blackstone’a). Osobno przedstawiane
są problemy dotyczące podstawowych zasad i wartości systemu konstytucyjnego,
praw podstawowych, systemu źródeł prawa, prawa wyborczego. Analizie
poddawane są kwestie dogmatyczne związane z instytucjami urzędu
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
prezydenckiego, konstrukcji władzy wykonawczej, jej praw, obowiązków oraz
K1, K2, K3
przywilejów, w tym również opisywana jest struktura administracji federalnej. W
ramach analizy omawiane są kwestie związane z funkcjonowaniem władzy
ustawodawczej oraz sytemu partyjnego. Osobno przedstawiana jest struktura oraz
funkcjonowanie federalnej władzy sądowniczej, w tym również Sądu Najwyższego.
Osobno zostanie przeanalizowane zagadnienie państwa federalnego oraz relacji
pomiędzy federacją i stanami. Wykład kończy analiza pojęć charakterystycznych i
zarazem niezbędnych dla prawidłowego rozumienia doktryny prawa
amerykańskiego, tj. doktryn state action oraz judicial review.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / egzamin
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie ustanej lub pisemnej. Student wybiera
formę egzaminu. Egzamin w formie pisemnej obejmuje
przygotowanie dwóch esejów. Egzamin w formie ustnej
obejmuje odpowiedź na dwa pytania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot przeznaczony dla studentów co najmniej drugiego roku studiów prawniczych, Przedmiot dla studentów
legitymujących się co najmniej średniozaawansowaną znajomością języka angielskiego (B1), Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

Sylabusy
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Argumentacja prawnicza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d120dc2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu teorii argumentacji prawniczej (Viehweg, Toulmin, Perelman, MacCormick, Alexy,
Aarnio, Peczenik, Atienza).

C2

Zapoznanie się słuchaczy z teorią argumentacji przydatną w uzasadnianiu decyzji prawnych oraz sposobami
argumentacji prawniczej w sytuacji sporu sądowego.

C3

Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie argumentacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia teorii uzasadnień prawniczych
i podstawowe techniki argumentacyjne oraz posiada
wiedzę dotyczącą błędów w argumentacji prawniczej

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W2

historię rozwoju teorii argumentacji

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W3

strukturę uzasadnień decyzji prawnych oraz potraﬁ
zidentyﬁkować i ocenić argumenty zawarte
w decyzjach prawnych

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

skutecznie argumentować i prowadzić
metodologicznie poprawną dyskusję argumentacyjną

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego uczestnictwa w życiu społecznym,
rozumie społeczne znaczenie i konsekwencje decyzji
prawnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

21

rozwiązywanie kazusów

15

rozwiązywanie zadań problemowych

25

analiza źródeł historycznych

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
166

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza powstania i etapów rozwoju teorii argumentacji prawniczej.

W2, K1

2.

Identyﬁkacja przedmiotu teorii argumentacji prawniczej. Sfery argumentacji
prawniczej oraz kryteriów wyodrębnienia argumentacji prawniczej. Zakres
W1, W3, U1, K1
przedmiotowy argumentacji sądowej. Prezentacja modeli sądowego stosowania
prawa (modele Jerzego Wróblewskiego, Carlosa E. Alchourróna i Eugenio Bulygina,
Aleksandra Peczenika)

3.

Analiza topicznej teoria argumentacji prawniczej Theodora Viehwega w kontekście
renesansu koncepcji prawa natury w powojennych Niemczech.

W1, W2, W3, U1

4.

Omówienie teorii argumentacji praktycznej Stephena Edelstona Toulmina i „Nowej
Retoryki” Chaïma Perelmana; pojęcia argumentacji i audytorium partykularnego
oraz uniwersalnego. Logika prawnicza jako „Nowa Retoryka”.

W1, W2, U1, K1

5.

Analiza teorii argumentacji prawniczej Neila MacCormicka: model dedukcyjny
rozumowań prawniczych dla clear cases i typologia problemów dla hard cases.

W1, W3, K1

6.

Omówienie teorii dyskursu prawniczego Roberta Alexy’ego: zagadnienie
uzasadnienia reguł dyskursu praktycznego, reguły ogólnego dyskursu
praktycznego. Dyskurs prawniczy jako przypadek szczególny ogólnego dyskursu
prawniczego. Reguły i formy argumentacji prawniczej. Uzasadnienie wewnętrzne i
zewnętrzne decyzji prawnych.

W1, W3, U1, K1

7.

Prezentacja stanu współczesnej teorii argumentacji prawniczej: wpływ teorii
konstytucyjnego państwa prawa na argumentację prawniczą w paradygmacie
postpozytywistycznym.

W2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

uzyskanie 60% punktów na egzaminie (zaliczane są punkty uzyskane w
trakcie wykładu, otrzymane za konkurs argumentacyjny i uczestniczenie w
debacie oksfordzkiej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Вступ до українського права (Szkoła prawa ukraińskiego)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfdf5a3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie przez studentów podstaw systemu prawnego Ukrainy, z szczególnym uwzględnieniem ustroju państwa
oraz prawa cywilnego i karnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

307 / 1069

W1

absolwent dysponuje podstawową wiedzą z zakresu
ukraińskiego prawa cywilnego, karnego oraz
konstytucyjnego, zna aparat terminologiczny właściwy
dla wskazanych wyżej dziedzin prawa ukraińskiego.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny / ustny

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny / ustny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ samodzielnie poszerzać swoją
wiedzę w zakresie prawa ukraińskiego poprzez
czytanie ze zrozumieniem ukraińskich publikacji
naukowych w tym komentarzy. Absolwent potraﬁ
samodzielnie przygotować krótkie opracowanie
na temat wybranych zagadnień z zakresu ukraińskiego
prawa cywilnego, karnego oraz konstytucyjnego.
Potraﬁ samodzielnie rozwiązywać proste kazusy z w/w
dziedzin prawa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent ma świadomość potrzeby rozwoju badań
komparatystycznych pomiędzy prawem polskim
i ukraińskim

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

60

przygotowanie do egzaminu

53

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
233

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ukraińskie prawo cywilne
Ukraińskie praw karne
Ukraińskie prawo konstytucyjne
Ukraińskie praw administracyjne
Ukraińskie prawo gospodarcze

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

308 / 1069

Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów w ramach
programu szkoły.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu z prawniczego języka ukraińskiego w semestrze zimowym. Kurs jest jednocześnie wstępem do nauczania
prawa ukraińskiego, zawiera w sobie sporo elementów z prawa konstytucyjnego Ukrainy

Sylabusy

309 / 1069

Case-Based Legal Reasoning, Resolution of Legal Disputes
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d06f528.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest wyrobienie u studentów świadomości problemów związanych z rozumowaniami opartymi
o przypadki (case-based reasoning) w prawie, w szczególności w kulturze prawa precedensowego (common law).
Studenci poznają fundamentalne pojęcia prawa precedensowego, teorie precedensu, strukturę argumentów
opartych o przypadki oraz uczą się stosować argumenty tego rodzaju w różnych kontekstach (anglosaskie prawo
prywatne i karne, amerykańskie prawo konstytucyjne, alternatywne rozwiązywanie sporów). Uzupełnieniem
omawianej problematyki są zagadnienia związane z modelowaniem rozumowań opartych o przypadki
w systemach informatycznych. Przedmiot jest prowadzony w języku angielskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

310 / 1069

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna podstawowe pojęcia kultury prawnej
prawa precedensowego oraz teorie precedensu

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W2

student charakteryzuje strukturę rozumowań opartych
o przypadki oraz argumentów prawnych wynikających
z tych rozumowań, w kontekście kultury prawa
precedensowego oraz prawa stanowionego

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W3

student zna metody systematyzacji i wyszukiwania
wiedzy wynikającej z case law

PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

W4

student rozumie siatkę pojęciową stosowaną
w anglosaskim prawie dowodowym oraz zna typy
argumentów podnoszonych w kontekście trial by jury

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W5

student charakteryzuje poszczególne typy metod
alternatywnego rozwiązywania sporów oraz
argumentów stosowanych w ich ramach

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W6

student rozumie mechanizmy ewolucji zasad
prawnych kształtowanych w orzecznictwie sądowym

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

konstruować oraz podważać argumenty na podstawie
rozumowań opartych o przypadki

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

systematyzować orzeczenia sądowe według
przyjętych kryteriów oraz analizować uzasadnienia
orzeczeń sądowych

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

student tworzy argumentacje z zakresu różnych
problemów prawnych charakterystycznych dla kultury
prawa precedensowego

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny,
prezentacja

U4

przygotować założenia konieczne do przeprowadzenia
negocjacji oraz realizować taktykę negocjacyjną

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U14

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu
problematyki omawianej na wykładzie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

prezentacja

K2

student gotów jest do pracy indywidualnej oraz
zespołowej nakierowanej na rozwiązywanie
problemów prawnych

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K09

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30

311 / 1069

przygotowanie do egzaminu

65

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

30

analiza orzecznictwa

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy pojęciowe oraz zasady kultury prawnej prawa precedensowego

W1

2.

Struktura rozumowań opartych o przypadki oraz argumentów opartych o te
rozumowania

W2, U1, K1, K2

3.

Pojęcia i argumenty charakterystyczne dla anglo-amerykańskiego prawa
dowodowego

W4, U3, K1, K2

4.

Metody systematyzacji prawa sędziowskiego oraz mechanizmy jego ewolucji (w
tym ujęcie konstruowania informatycznych baz wiedzy case law)

W3, W6, U2, K1, K2

5.

Argumentacje oparte o przypadki w kontekście alternatywnych metod
rozwiązywania sporów

W5, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy 30 pytań jednokrotnego wyboru. Każdy z
uczestników kursu winien ponadto przygotować prezentację na
temat uzgodniony z prowadzącym. Prezentacja może być
przygotowana indywidualnie albo w grupie; w tym ostatnim
przypadku ustalany jest indywidualny wkład studenta w wynik
pracy grupy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony I rok studiów.

Sylabusy

312 / 1069

Civil and Commercial Mediation and Negotiation - Dealmaking Workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d07cb78.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym procesie kształcenia w ramach przedmiotu student będzie znał teorię negocjacji oraz będzie
posiadał praktyczne umiejętności konieczne do przeprowadzenia lub uczestniczenia w tym procesie zarówno jako
negocjator (pełnomocnik lub strona negocjacji). Student poszerzy swoją wiedzę także w zakresie procedur
wykorzystujących negocjacje: koncyliacji czy mediacji (w tym postępowań MED-ARB i ARB-MED).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

313 / 1069

W1

student analizuje i posiada szeroką wiedzę w zakresie
negocjacji. Student zna mechanizmy rozwiązywania
konﬂiktów za pomocą alternatywnych metod
rozwiązywania sporów (ADR). Zna i rozumie rozumie
różnice pomiędzy poszczególnymi mechanizmami,
potraﬁ identyﬁkować i prawidłowo dobierać narzędzia
negocjatora. Student potraﬁ zdeﬁniować
najważniejsze pojęcia negocjacyjne (w tym: BATNA,
ZOPA, interesy, potrzeby, pozycje). Zna i rozumie role
prawników w negocjacji, jak również posiada wiedzę
o rodzajach strategii używanych w postępowaniach
wykorzystujących negocjacje.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W16

zaliczenie

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U17

zaliczenie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ustalać, analizować, interpretować i klasyﬁkować
stany faktyczne pod kątem rozwiązania ich
w negocjacji dwu- lub wielostronnych. Student umie
dokonać pogłębionej analizy alternatywy dla
postępowania negocjacyjnego (w tym potraﬁ wskazać
konsekwencje prawne drogi sądowej ). Student umie
dobrać normy obiektywne właściwe do rozwiązania
problemu i stworzenia efektywnego porozumienia,
wykorzystując wiedzę z różnych systemów
normatywnych (systemu etycznego, prawnego,
zwyczajowego). Student potraﬁ opracować
i zastosować odpowiednią do stanu faktycznego
strategię negocjacyjną. Student jest gotowy
do właściwego przygotowania do procesu negocjacji
oraz skutecznego pełnienia roli pełnomocnika
(przygotowanie strony). Student wykorzystuje
umiejętności negocjacyjne w praktyce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość znaczenia poprawnych relacji
interpersonalnych dla osiągania porozumienia
w procesie negocjacji. Student ma świadomość różnic
kulturowych oraz ich wagi dla poprawnej komunikacji,
a w efekcie do osiągnięcia porozumienia. Student
potraﬁ zaadaptować odpowiedni sposób zachowania
oraz wybierać skuteczne komunikaty właściwe dla
danego kontekstu społecznego. Student potraﬁ
zaadaptować właściwy styl zachowania
z uwzględnieniem norm etycznych obowiązujących
prawnika.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Sylabusy

314 / 1069

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

rozwiązywanie kazusów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Akceptowalne prawnie mechanizmy rozwiązywania konﬂiktów i sposoby osiągania
porozumienia.

W1, U1, K1

2.

Typy osobowości negocjacyjnych (TKI Instrument)

W1, U1, K1

3.

Analiza stanu faktycznego, czynniki współkształtujące uwarunkowania
negocjacyjne.

W1, U1, K1

4.

Rozróżnienie pozycji, interesów i celów w procesie negocjacji.

W1, U1, K1

5.

Oszacowywanie strefy możliwego porozumienia przez ocenę alternatyw do
wypracowywanego porozumienia (ZOPA/BATNA/WATNA).

W1, U1, K1

6.

Harvardzka Szkoła Negocjacji - zapoznanie się z konceptem negocjacji
dystrybutywnych, negocjacji opartych o zasady oraz negocjacji przełamania.

W1, U1, K1

7.

Rola prawnika w postępowaniu negocjacyjnym - przygotowanie do negocjacji,
przygotowanie klienta i współpraca z drugą stroną.

W1, U1, K1

8.

Proces negocjacji - budowa i adaptacja strategii negocjacyjnej.

W1, U1, K1

9.

Etyka w negocjacjach.

W1, U1, K1

10.

Tworzenie porozumienia - prawne i pozaprawne aspekty.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu są obedność na zajęciach oraz
opracowanie planu negocjacji dla wyznaczonego stanu faktycznego oraz
wzięcie udziału w symulacji negocjacji.

315 / 1069

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Sylabusy

316 / 1069

Comparative perspective of the Roman and Modern Private Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cecd153.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy

317 / 1069

W1

zna podstawy prawa porównawczego i europejskiej
tradycji prawnej

PRA_K3_W19

egzamin ustny

W2

posługuje się źródłami, analizuje i wyciąga wnioski
w zakresie zmian podstawowych instytucji prawa

PRA_K3_W07

egzamin ustny

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U15

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ dokonać analiz porównawczych w zakresie
ewolucji systemów prawa prywatnego w Europie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

60

przeprowadzenie badań literaturowych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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

W2

5.

Źródła zobowiązań w perspektywie systemów prawa prywatnego

W2

6.

Trwałość zobowiązania w perspektywie wymogów zgodności z bonos mores w
ujęciu porównawczym

U1

7.

Od rzymskiej własności do współczesnego kształtu uprawnienia

W2

8.

Władanie a używanie. Przyszłość prawa własności

W2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dla studentów programu Erasmus możliwy egzamin pisemny w zależności
od wymagań macierzystej uczelni

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego. Zaliczone prawo rzymskie lub prawo cywilne (nie dotyczy programu Erasmus)

Sylabusy
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Constitutional systems of contemporary Democratic States
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d042e14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze zmianami prawa konstytucyjnego w ostatnim półwieczu, jak
również z nowymi instytucjami ustrojowymi. Równorzędnym celem kursu jest analiza komparatystyczna
wybranych konstytucji państw świata zachodniego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie status nauk prawnych na tle
innych nauk społecznych (W01).

PRA_K3_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

W2

Student zna podstawowe pojęcia jakimi posługują się
nauki społeczne oraz zna w stopniu zaawansowanym
pojęcia jakimi posługują się nauki prawne (K_W02).

PRA_K3_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

W3

Student ma szeroką znajomość szczegółowych
zagadnień w obrębie wybranych gałęzi prawa
(K_W13).

PRA_K3_W13

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazać na relacje pomiędzy systemem prawa
a innymi systemami społecznymi (K_U01).

PRA_K3_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

U2

ustalać, analizować, interpretować i klasyﬁkować
stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne (K_U08).

PRA_K3_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

U3

identyﬁkować, analizować, interpretować przepisy
prawne, które można zastosować dla rozstrzygnięcia
określonego problemu prawnego (K_U09).

PRA_K3_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich (K_K01).

PRA_K3_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

K2

Student rozumie potrzebę podejmowania ciągłych
działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości
prawnej w społeczeństwie (K_K04).

PRA_K3_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

K3

Student rozumie potrzebę podejmowania działań
na rzecz ochrony praw człowieka (K_K10).

PRA_K3_K10

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

55

przygotowanie do zajęć

30

analiza orzecznictwa

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

321 / 1069

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem pierwszej części wykładu jest zapoznanie studentów ze zmianami prawa konstytucyjnego w ostatnim półwieczu oraz wskazanie
na ewolucję instytucji konstytucyjnych, jako efektu procesów integracyjnych oraz globalizacyjnych. Rozważania dotyczą zwłaszcza
ewolucji wybranych instytucji ustrojowych na skutek wewnętrznych zmian w poszczególnych państwach. Wykład opisuje również
zmiany będące efektem wzmocnionego funkcjonowania organizacji ponadnarodowych, a w konsekwencji przekazywania kompetencji
krajowych na poziom międzynarodowy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

2.

Celem kursu jest także przedstawienie regulacji konstytucyjnych i funkcjonowania systemów politycznych wybranych krajów
zachodnich. Omawiane tematy obejmują: wpływ globalizacji i integracji europejskiej na funkcjonowanie ustrojów konstytucyjnych
państw członkowskich UE, systemy partyjne, podstawowe zasady konstytucyjne (demokracja, rządy prawa, zasady polityki
gospodarczej i społecznej), podstawowe zasady ustrojów konstytucyjnych (rozdział władzy, struktura władzy wykonawczej, stosunki
władzy wykonawczej i ustawodawczej), źródła prawa, systemy wyborcze, organy wykonawcze, parlamenty, sądy konstytucyjne i
sądownictwo jak również strukturę terytorialną państw.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Ogólne problemy:
1. Globalizacja i prawo konstytucyjne.
2. Zmiany w wykonywaniu władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w ostatnim półwieczu.
3. Erozja państwa narodowego.
4. Wielopoziomowy konstytucjonalizm. Członkostwo w globalnej społeczności konstytucyjnej.
5. Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na funkcjonowanie współczesnych państw.
6. Wpływ UE na ustroje konstytucyjne państw członkowskich UE.
7. Europejski system konstytucyjny.
8. Powszechna kontrola sądowa (judicial review) i nowy wymiar sprawiedliwości. Doktryna działania państwa aktywnego (state action).
9. Nowe myśli: wielopoziomowa demokracja (dual democracy), gerrymandering, merytokracja, rządy organizacji pozarządowych,
sprawowanie władzy przez podmioty gospodarcze, nowe rozumienie obywatelstwa.
10. Kontrowersyjne tematy: prawo do aborcji i eutanazji, dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, odmienna pozycja prawna
oparta na płci, wolność słowa i mowa nienawiści, wolność religijna.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Sylabusy
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Systemy konstytucyjne wybranych państw:
1. Francja:
- System partyjny.
- Źródła prawa.
- Podstawowe zasady konstytucyjne.
- Podstawowe prawa i wolności.
- Referendum.
- System wyborczy.
- Prezydent Republiki.
- Rząd i premier.
- Parlament.
- Rada Konstytucyjna.
- Sądownictwo.
- Struktura terytorialna.
2. Hiszpania:
- System partyjny.
- Źródła prawa.
- Podstawowe zasady konstytucyjne.
- Podstawowe prawa i wolności.
- System wyborczy.
- Parlament.
- Monarcha.
- Rząd i premier.
- Trybunał Konstytucyjny.
- Sądownictwo.
- Ustrój regionalny. Państwo i regiony.
3. Niemcy:
- System partyjny.
- Źródła prawa.
- Podstawowe zasady konstytucyjne.
- Podstawowe prawa i wolności.
- System wyborczy.
- Bundestag i Bundesrat.
- Prezydent Republiki.
- Rząd i kanclerz.
- Federalny Trybunał Konstytucyjny.
- Sądownictwo.
- Struktura terytorialna.
- Ustrój federalny. Federacja i państwa (Länder).

4.

4. Stany Zjednoczone Ameryki:
- System partyjny.
- Źródła prawa.
- Podstawowe zasady konstytucyjne.
- Podstawowe prawa i wolności.
- System wyborczy.
- Prezydent Stanów Zjednoczonych.
- Administracja federalna.
- Kongres.
- Władza sądownicza. Sąd Najwyższy.
- Ustrój federalny. Federacja i stany.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5. Szwajcaria.
- System partyjny.
- Źródła prawa.
- Podstawowe zasady konstytucyjne.
- Podstawowe prawa i wolności.
- Demokracja bezpośrednia.
- System wyborczy.
- Parlament.
- Prezydent Konfederacji.
- Rada Federalna.
- Sądownictwo.
- Ustrój federalny. Federacja i kantony.
6. Włochy:
- System partyjny.
- Źródła prawa.
- Podstawowe zasady konstytucyjne.
- Podstawowe prawa i wolności.
- Demokracja bezpośrednia.
- System wyborczy.
- Parlament.
- Prezydent Republiki.
- Rząd i premier.
- Trybunał Konstytucyjny.
- Sądownictwo.
- Ustrój regionalny. Państwo i regiony.
7. Zjednoczone Królestwo.
- System partyjny.
- Źródła prawa.
- Podstawowe zasady konstytucyjne.
- Podstawowe prawa i wolności.
- System wyborczy.
- Monarchia.
- Parlament.
- Rząd i premier.
- Sądownictwo.
- Struktura terytorialna.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, egzamin
ustny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin w formie ustnej lub pisemnej. Student wybiera formę
egzaminu. Egzamin w formie pisemnej obejmuje przygotowanie
dwóch esejów. Egzamin w formie ustanej obejmuje odpowiedź
na dwa pytania. Zaliczenie przedmiotu może odbyć się również
poprzez przygotowanie prezentacji oraz jej zaprezentowanie na
zajęciach wraz z wzięciem udziału w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot przeznaczony dla studentów co najmniej drugiego roku studiów prawniczych, Przedmiot dla studentów
legitymujących się co najmniej średniozaawansowaną znajomością języka angielskiego (B1), Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa.

Sylabusy
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Courtroom Drama
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cf9437a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

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

Sylabusy
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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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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świadomość roli jaką odgrywają dramaty sądowe
w kształtowaniu potocznego obrazu prawnika.

K1

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

45

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

37

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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).

1.

- 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).
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
- A Man for All Seasons (Oto jest głowa zdrajcy), scen. F. Bolt, reż. F. Zinnermann, 1966 (opowieść o procesie Tomasza Morusa, w
U3, U4, K1
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”).

Sylabusy
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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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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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Criminal Justice System in Poland
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1558350829.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie uczestników programu "Erasmus" i podobnych z podstawową wiedzą o polskim procesie karnym,
w szczególności o podmiotach zajmujących się ściganiem i oskarżaniem, obroną oraz orzekaniem w szeroko
rozumianych sprawach karnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową siatkę pojęciową polskiego prawa
karnego, w szczególności procesowego i działanie
wymiaru sprawiedliwości oraz innych podsystemów
społecznych odpowiedzialnych za wymierzanie
sprawiedliwości w sprawach karnych. Student zna
organy wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej
oraz ścigania i oskarżania w sprawach karnych.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05

egzamin pisemny

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U16

esej

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać wiadomości o prawie i wymiarze
sprawiedliwości w Polsce, potraﬁ analizować polskie
prawo i praktykę jego stosowania w porównaniu
z prawem kraju pochodzenia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pozyskiwania dalszych informacji o polskim prawie
i praktyce jego stosowania, rozumie i jest gotów
podejmować działania na rzecz ochrony praw
człowieka.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

18

przygotowanie do egzaminu

21

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

18

analiza badań i sprawozdań

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
129

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Ogólne wiadomości o podmiotach występujących w polskim procesie karnym i
źródłach prawa;
Podstawowe wiadomości o postępowaniu karnym;
Wymiar międzynarodowy i europejski;
Sądy karne i niezawisłość sędziowska;
Policja, Prokuratura, Adwokatura, Radcy prawni;
Prawo karne materialne - zagadnienia podstawowe;
Ochrona pokrzywdzonego i mediacja;
Dowody;
Postępowanie przygotowawcze i środki przymusu;
Postępowanie zwykłe, postępowania szczególne i konsensualne;
System kontroli procesu karnego;
Przestępczość gospodarcza, skarbowa i wykroczenia;
Postępowanie w sprawach nieletnich;
Wykonywanie orzeczonych kar;

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, esej

Esej na temat wybrany spośród dostępnych - 50%, egzamin pisemny test wyboru - 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Erasmus+, DAAD, Staż

Sylabusy
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Deutsche Juristische Fachsprache (prawniczy język niemiecki)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67ced153a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie znajomości aktywnego i pasywnego niemieckiego słownictwa prawniczego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość współczesnego ustroju, struktury
i funkcjonowania państwa niemieckiego

PRA_K3_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

umiejętność posługiwania się niemieckim językiem
prawniczym na poziomie C1

PRA_K3_U15

zaliczenie pisemne

U2

umiejętność posługiwania się niemieckim językiem
prawniczym na poziomie C1

PRA_K3_U14

zaliczenie pisemne

U3

umiejętność wyszukiwania informacji o prawie
niemieckim

PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza charakterystycznych dla prawniczego języka niemieckiego struktur
gramatycznych; transformacja struktur typowych dla języka ustaw i tekstów
prawniczych na język stosowany w wypowiedziach ustnych.

W1, U1, U2, U3

2.

Podstawowe pojęcia dotyczące poszczególnych dziedzin prawa niemieckiego.

W1, U1, U2, U3

3.

Doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu, między innymi na podstawie
różnorodnych odtwarzanych tekstów audio lub krótkich ﬁlmów o tematyce prawej.

W1, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium
językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie pisemne składające się z 3 części: gramatyczno-leksykalnej,
zaliczenie pisemne rozumienia tekstu pisanego oraz rozumienia tekstu słuchanego. Czas
trwania 3 godz.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość jęz. niemieckiego na poziomie B2

Sylabusy
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Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0de79e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką bezpośredniego stosowania Konstytucji

C2

Uświadomienie studentom potrzeby dokonywania krytycznej analizy tekstu Konstytucji i orzecznictwa
z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej

C3

Przekazanie studentom wiedzy na temat zasad godności, równości i wolności oraz treści konstytucyjnych praw
i wolności jednostki oraz warunków ich ograniaczania

C4

Uświadomienie studentom potrzeby nabycia umiejętności identyﬁkowania przypadków naruszania praw
i wolności jednostki

C5

Przekazanie studentom wiedzy na temat istniejących mechanizmów prawnych ochrony praw człowieka

Sylabusy
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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

zasady dotyczące bezpośredniego stosowania
konstytucji

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W2

idee przewodnie systemu ochrony praw człowieka:
godność, wolność, równość

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

treść poszczególnych praw i wolności, warunki ich
ograniczania oraz zasady ich ochrony

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

dokonywać krytycznej analizy tekstu Konstytucji
i orzecznictwa z poprawnym wykorzystaniem siatki
pojęciowej

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

popawnie identyﬁkować przypadki naruszania praw
i wolności jednostki

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

korzystać z konstytucyjnych mechanizmów ochrony
praw jednostki

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,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

podejmowania działań na rzecz ochrony praw
człowieka oraz korzystania z istniejących
mechanizmów ochrony praw człowieka
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

11

przygotowanie do egzaminu

40

analiza orzecznictwa

9

analiza aktów normatywnych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konstytucyjna regulacja praw i wolności jednostki w kontekście zasady jej
bezpośredniego stosowania

W1, K1

2.

Zasady ogólne - godność, wolność, równość

W2, U1

3.

Treść normatywna wybranych praw i wolności jednostki (ze szczególnym
uwzględnieniem takich praw jak prawo do życia, prawo do prywatności, prawo do
sądu, wolność sumienia i religii, wolność wypowiedzi, wolność zrzeszania się,
wolność zgromadzeń, prawo dostępu do informacji publicznej, prawo do
własności)

W3, U1, U2, K1

4.

Horyzontalne działanie praw i wolności konstytucyjnych

W1, U2, U3, K1

5.

Warunki ograniczania praw i wolności konstytucyjnych

W3, U1, U2, K1

6.

Ochrona praw i wolności konstytucyjnych

W3, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na
dwa z trzech pytań otwartych.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z przedmiotu Prawo konstytucyjne

Sylabusy
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Einführung in das österreichische Recht (Szkoła prawa austriackiego)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfa5f13.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Znajomość prawa w najważniejszych dziedzinach prawa austriackiego oraz prawa europejskiego Możliwość
zapoznawania się z praktycznymi aspektami stosowania przepisów prawa w danej dziedzinie wiedzy prawniczej
Znajomość prawniczego języka niemieckiego Znajomość i umiejętność oceny ewolucji prawa polskiego
i austriackiego na tle prawa europejskiego Poznawanie wspólnych instytucji prawnych w prawie polskim
i austriackim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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możliwość zapoznawania się z praktycznymi
aspektami stosowania przepisów prawa w danej
dziedzinie wiedzy prawniczej Znajomość prawniczego
języka niemieckiego Znajomość i umiejętność oceny
ewolucji prawa polskiego i austriackiego na tle prawa
europejskiego Poznawanie wspólnych instytucji
prawnych w prawie polskim i austriackim

W1

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Potraﬁ dostrzec i nazwać różnice między prawem
polskim i austriackim Posługuje się niemieckim
językiem prawniczym

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

120

przygotowanie do egzaminu

200

przygotowanie do zajęć

36

przygotowanie referatu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
381

ECTS
15.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład zapewnia słuchaczom przegląd podstawowych uregulowań prawnych w
Austrii. Wykłady obejmują elementy praktycznego stosowania prawa, zarówno w
zakresie prawa materialnego, jak i procesowego.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
-
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego: zdany prawniczy język niemiecki lub rozmowa kwaliﬁkacyjna w języku
niemieckim.

Sylabusy
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Employee protection in Polish employment law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d065ce6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami polskiego prawa prawa pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znajomość treści i metody wykładni aktów prawa
powszechnie obowiązującego objętych zakresem
wykładu

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie ustne
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W2

PRA_K3_W02,
znajomość zagadnień oraz aktualnych problemów
PRA_K3_W03,
polskiego indywidualnego prawa pracy, ze zwróceniem
PRA_K3_W04,
uwagi na kluczowe zagadnienia zbiorowego prawa
PRA_K3_W12,
pracy
PRA_K3_W13

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych:
aktów prawa powszechnie obowiązującego objętych
zakresem wykładu

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U18

zaliczenie ustne

U2

znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji
podstawowych zasad wybranych instytucji polskiego
indywidualnego prawa pracy, ze zwróceniem uwagi
na kluczowe zagadnienia zbiorowego prawa pracy

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie ustne

U3

umiejętność stosowania w praktyce poznanych
przepisów prawa pracy

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

51

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie pracownika i pracodawcy na gruncie prawa pracy.

W1, U1, U3

2.

Charakterystyka stosunku pracy.

W1, W2, U1, U2, U3

3.

Zatrudnienie atypowe: telepraca i agencje pracy tymczasowej.

W1, W2, U1, U3

4.

Stosunek pracy a zatrudnienie cywilnoprawne.

W1, W2, U1, U2, U3

Sylabusy
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5.

Zakaz dyskryminacji i przeciwdziałanie mobbingowi.

W1, W2, U1, U2, U3

6.

Dane osobowe wymagane od kandydatów i pracowników.

W1, W2, U1, U3

7.

Zatrudnienie terminowe.

W1, W2, U1, U3

8.

Ograniczenia przy rozwiązywaniu umowy o pracę.

W1, W2, U1, U2, U3

9.

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy.

W1, W2, U1, U2, U3

10.

Ochrona pracowników w razie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

W1, W2, U1, U3

11.

Prawa i obowiązki stron stosunku pracy (w tym m.in. odpowiedzialność
pracownicza, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia związane z
rodzicielstwem, bhp w miejscu pracy).

W1, W2, U1, U2, U3

12.

Zbiorowa ochrona praw i interesów osób świadczących pracę.

W1, W2, U1, U2, U3

13.

Zgodność polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej.

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Environmental and energy law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1556716434.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poznanie doktryny prawa, obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce rozwiązań prawnych oraz orzecznictwa
sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu regulacji odnoszących się do ochrony
środowiska, znajdujących zastosowanie do sektora energii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma szeroką znajomość szczegółowych
zagadnień w obrębie wybranych gałęzi prawa
związanych z problematyką modułu.

PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

student ma pogłębioną wiedzę o strukturze polskiego
systemu prawa oraz o relacjach pomiędzy różnymi
gałęziami prawa w zakresie problematyki modułu.

PRA_K3_W11

egzamin pisemny

W3

student ma pogłębioną wiedzę o systemie prawa
polskiego na tle systemów prawnych innych państw
w zakresie problematyki modułu.

PRA_K3_W08

egzamin pisemny

W4

student ma gruntowną wiedzę z zakresu
podstawowych gałęzi prawa materialnego
i procesowego (o funkcjach, instytucjach, zasadach
i normach) w zakresie problematyki modułu.

PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W5

student zna procesy stosowania prawa ochrony
środowiska w sektorze energetycznym oraz metody
prawnicze (argumentacja, interpretacja)
wykorzystywane w tych procesach.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

U1

ustalać, analizować, interpretować i klasyﬁkować
stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone
konsekwencje prawne w zakresie problematyki
modułu.

PRA_K3_U08

egzamin pisemny

U2

student posiada umiejętność wyszukiwania informacji
o prawie polskim i zagranicznym w zakresie ochrony
środowiska w sektorze energetycznym.

PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U3

dokonać kwaliﬁkacji prawnej stanu faktycznego
w zakresie problematyki modułu oraz podjąć decyzję
o konsekwencjach prawnych tego stanu i ją uzasadnić.

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość zmienności norm prawnych
w zakresie związanym z problematyką modułu oraz
potrzeby uzupełniania wiedzy o nich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Charakterystyka sektora energetycznego i podstawowych zagrożeń dla
środowiska naturalnego związanych z tym sektorem.

W5, K1

2.

Powiązanie polityki w dziedzinie środowiska naturalnego z polityką energetyczną
na poziomie prawa unijnego.

W1, W4, W5, U2, K1

3.

Powiązanie polityki w dziedzinie środowiska naturalnego z polityką energetyczną
na poziomie prawa krajowego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U2, K1

4.

Kluczowe cele ochrony środowiska w sektorze energetycznym: ostrożne i
racjonalne gospodarowanie surowcami energetycznymi oraz ograniczanie emisji
szkodliwych substancji do środowiska.

W1, U2, K1

5.

Ochrona klimatu.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

6.

Handel emisjami.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

7.

Prawne aspekty promowania odnawialnych źródeł energii.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

8.

Prawne aspekty wychwytywania i geologicznego składowania dwutlenku węgla.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

9.

Efektywność energetyczna.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

10.

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń z dużych, średnich i małych obiektów
energetycznego spalania.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie połowy punktów możliwych do uzyskania na
egzaminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Español juridico (hiszpański język prawniczy)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d098c3e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z prawniczym językiem hiszpańskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawy prawniczego języka hiszpańskiego

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

zaliczenie

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

zaliczenie

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

praktycznie zastosować prawniczy język hiszpański

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

interakcji z prawnikami hiszpańskimi

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

24

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
54

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zapoznanie studentów z hiszpańską terminologią prawniczą w zakresie: ﬁlozoﬁi
prawa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa
handlowego, prawa cywilnego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium
językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1

Sylabusy
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European Contract Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d01a7c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Studenci powinni być w stanie zrozumieć proces polityczny tworzenia prawa w Unii Europejskiej i znać wpływ
europejskiego prawa umów na systemy prawne państw członkowskich Unii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Studenci znają i rozumieją podstawowe unijne
dyrektywy, rozporządzenia, orzecznictwo i inne
znaczące źródła europejskiego prawa umów.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W19

esej

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U18

esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studenci potraﬁą analizować źródła prawa Unii
Europejskiej i rozumieją ich wpływ na prawo państw
członkowskich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci są gotowi kontynuować badania w obszarze
europejskiego prawa umów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityczna i akademicka debata nad europejskim prawem umów.

W1, U1, K1

2.

Europejskie prawo sprzedaży

W1, U1, K1

3.

Niedozwolone postanowienia umowne

W1, U1, K1

4.

Dyrektywa o prawach konsumenta

W1, U1, K1

5.

Treści cyfrowe i usługi wirtualne

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Usługi w europejskim prawie umów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci piszą esej na temat wybranego orzeczenia Trybunału
Sprawiedliwości
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European Private International Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d061fe6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zasad ogólnych prawa prywatnego międzynarodowego
ze szczególnym uwzględnieniem uniﬁkacji dokonywanej w ramach Unii Europejskiej. Przedmiot ten ma na celu
zapoznanie studentów z głównymi unijnymi aktami (rozporządzeniami) oraz konwencjami (konwencjami haskimi),
które dotyczą jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Po przejściu kursu student: • rozumie konsekwencje
istnienia różnych systemów prawa prywatnego
w różnych państwach członkowskich UE; • rozumie
proces uniﬁkacji prawa prywatnego
międzynarodowego jako elementu integracji
europejskiej.

W1

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
Po przejściu kursu student jest w stanie: •
zlokalizować odpowiednią normę jurysdykcyjną
wskazującą sąd kompetentny do rozstrzygnięcia
sprawy; • zlokalizować odpowiednią normę kolizyjną
wskazującą prawo właściwe; • stwierdzić czy
orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim
UE zostanie uznane i wykonane w innym państwie
członkowskim UE.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Po tym kursie student jest w stanie wchodzić
w interakcje społeczne dotyczące spraw
transgranicznych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do egzaminu

30

analiza orzecznictwa

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
185

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Program
1. Podstawowe pojęcia prawa prywatnego międzynarodowego (PPM)
1.1. Jurysdykcja
1.2. Prawo właściwe
1.3. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń
2. PPM a Prawo Międzynarodowe Publiczne
3. Źródła PPM
3.1. Krajowe
3.2. Umowy międzynarodowe
3.2.1. Haska Konferencja PPM
3.2.2. Umowy dwustronne
3.2.2.1. Pomiędzy państwami członkowskimi UE
3.2.2.2. Z państwami trzecimi
3.3. Prawo unijne (Współpraca sądowa w sprawach cywilnych)
3.3.1. Konwencje (Bruksela, Lugano, Rzym)
3.3.2. Artykuł 81 Traktatu o Funkcjonowaniu UE
3.3.3. Rozporządzenia
4. Jurysdykcja w spawach cywilnych i handlowych: Rozporządzenie Bruksela I bis
4.1. Historia
4.2. Zakres
4.2.1. Przedmiotowy
4.2.2. Personalny
4.2.3. Terytorialny
4.2.4. Temporalny
4.3. Główne zasady
4.3.1. Jurysdykcja ogólna
4.3.2. Jurysdykcja przemienna
4.3.3. Pozostałe zasady
4.3.4. Zawisłość sprawy
5. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych: Rozporządzenie Rzym I
5.1. Historia
5.2. Zakres
5.2.1. Przedmiotowy
5.2.2. Personalny
5.2.3. Terytorialny
5.2.4. Temporalny
5.3. Ogólne zasady
5.3.1. Łączniki
5.3.2. Instytucje części ogólnej
5.3.2.1. Klauzula porządku publicznego
5.3.2.2. Przepisy koniecznego zastosowania
5.3.2.3. Klauzula ściślejszego związku
6. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych: Rozporządzenie Rzym II
6.1. Historia
6.2. Zakres
6.2.1. Przedmiotowy
6.2.2. Personalny
6.2.3. Terytorialny
6.2.4. Temporalny
6.3. Ogólne zasady
6.3.1. Łączniki
6.3.2. Instytucje części ogólnej
6.3.2.1. Klauzula porządku publicznego
6.3.2.2. Przepisy koniecznego zastosowania
6.3.2.3. Klauzula ściślejszego związku
6.4. Konwencja haska o prawie właściwym dla wypadków drogowych
7. Jurysdykcja w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej: rozporządzenie Bruksela II bis
7.1. Historia
7.2. Zakres
7.2.1. Przedmiotowy
7.2.2. Personalny
7.2.3. Terytorialny
7.2.4. Temporalny
7.3. General Principles
7.3.1. General jurisdiction
7.3.2. Subsidiary jurisdiction
7.3.3. Residual jurisdiction
8. Prawo właściwe dla rozwodu: rozporządzenie Rzym III
8.1. Historia (Wzmocniona współpraca)
8.2. Zakres
8.2.1. Przedmiotowy
8.2.2. Personalny
8.2.3. Terytorialny
8.2.4. Temporalny
8.3. Zasady ogólne
8.3.1. Łączniki
8.3.2. Instytucje ogólne:
8.3.2.1. Klauzula porządku publicznego
8.3.2.2. Postanowienia szczególne
9. Jurysdykcja w sprawach alimentacyjnych: rozporządzenie alimentacyjne
9.1. Historia
9.2. Zakres
9.2.1. Przedmiotowy
9.2.2. Personalny
9.2.3. Terytorialny
9.2.4. Temporalny
9.3. Zasady ogólne
9.3.1. Jurysdykcja
9.4. Prawo właściwe dla alimentów: Artykuł 15 i Protokół haski
9.4.1. Historia
9.4.1.1. Zakres
9.4.1.1.1. Przedmiotowy
9.4.1.1.2. Personalny
9.4.1.1.3. Terytorialny
9.4.1.1.4. Temporalny
9.4.1.2. Zasady ogólne
9.4.1.2.1. Łączniki
9.4.1.2.2. Instytucje ogólne
9.4.1.2.2.1. Klauzula porządku publicznego
9.4.1.2.2.2. Postanowienia szczególne
9.5. Jurysdykcja i prawo właściwe: rozporządzenie spadkowe
9.5.1.1. Zakres
9.5.1.1.1. Przedmiotowy
9.5.1.1.2. Personalny
9.5.1.1.3. Terytorialny
9.5.1.1.4. Temporalny
9.5.1.2. Ogólne zasady
9.5.1.2.1. jurysdykcja
9.5.1.2.2. Prawo właściwe
9.5.1.3. Konwencja haska o formie testamentu
9.6. Jurysdykcja i prawo właściwe: "Bliźniacze" rozporządzenia majątkowe
9.6.1.1. Zakres
9.6.1.1.1. Przedmiotowy
9.6.1.1.2. Personalny
9.6.1.1.3. Terytorialny
9.6.1.1.4. Temporalny
9.6.1.2. Ogólne zasady
9.6.1.2.1. Jurysdykcja
9.6.1.2.2. Prawo właściwe
9.7. Międzynarodowe postępowanie cywilne
9.7.1. Doręczanie dokumentów
9.7.2. Przeprowadzanie dowodów
9.7.3. Pomoc prawna
9.8. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń
9.8.1. pochodzących z państw członkowskich UE
9.8.2. pochodzących z państw trzecich
9.9. Sprawy uregulowane w krajowym PPM państw członkowskich
9.10. Szukanie informacji na temat europejskiego PPM

Sylabusy

W1, U1, K1
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Akty prawne

2.

1. Artykuł 81 Traktatu o funkcjonowaniu UE
2. Statut Haskiej Konferencji PPM
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i
handlowych, Dz.U. L 351 z 20.12.2012, str. 1—32
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)
Dz.U. L 177 z 4.7.2008, str. 6—16
5. Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ( Rzym II), Dz.U. L 199 z 31.7.2007, str. 40—49
6. Konwencja haska z 4 maja 1971 r. o prawie właściwym dla wypadków drogowych;
7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Dz.U. L 338 z 23.12.2003, str. 1—29
8. Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej, Dz.U. L
343 z 29.12.2010, str. 10—16
9. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach
dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych, Dz.U. L 183 z 8.7.2016, str. 1—29
10. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1104 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach
dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich, Dz.U. L 183 z 8.7.2016, str. 30—56
11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań
alimentacyjnych, Dz.U. L 7 z 10.1.2009, str. 1—79
12. Protokół haski z 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania
dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego
Dz.U. L 201 z 27.7.2012, str. 107—134
14. Konwencja z 5 października 1961 r. o prawie właściwym dla formy rozrządzeń na wypadek śmierci
15. Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach
cywilnych i handlowych ( doręczanie dokumentów ) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000, Dz.U. L 324 z 10.12.2007, str. 79—120
16. Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych,
Dz.U. L 174 z 27.6.2001, str. 1—24
17. Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad
odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze, Dz.U. L 26 z 31.1.2003, str. 41—47 .

W1, U1, K1

Orzecznictwo:
1. C-222/15 Hőszig
2. C-204/08 Peter Rehder
3. C-21/76 Mines de Potasse d'Alsace
4. C-68/93 Fiona Shevill
5. C-585/08 - Hotel Alpenhof
6. C-168/08 Hadadi
7. C-68/07 Sundelind Lopez
8. C-497/10 PPU Mercredi
9. C-350/15 Lazar
10. C-218/16 Kubicka

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (studenci mogą mieć na egzaminie akty prawne i.e.
rozporządzenia, wydrukowaną prezentację nauczyciela oraz własne
notatki z zajęć). Egzamin składa się z trzech pytań, w tym dwóch kazusów
i jednego pytania otwartego. Z każdego pytania student może dostać
maksymalnie 5 punktów, czyli maksymalna ilość punktów z egzaminu
wynosi 15. Skala ocen jest następująca: Ocena Punkty 5.0 14-15 4.5 12-13
4 10-11 3.5 9 3 8 2 (niedostateczny) 1-7

Wymagania wstępne i dodatkowe
Angielski (B1)

Sylabusy
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Filozoﬁa prawa międzynarodowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0ebdbc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

uświadomienie słuchaczom wpływu struktury społeczności międzynarodowej na skuteczność reguł prawa
międzynarodowego

C2

uświadomienie słuchaczom znaczenia sądowej kontroli przestrzegania prawa międzynarodowego dla
efektywności jego reguł

C3

zwrócenie słuchaczom uwagi na bliskie związki między regułami prawa międzynarodowego a wartościami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

W3

W4

zna i rozumie znaczenie regulacji prawnych
obowiązujących w stosunkach międzynarodowych i ich
stosunek do przepisów prawa krajowego

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

zna społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania
tworzenia, stosowania i skuteczności reguł prawa
międzynarodowego

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

zna i rozumie znaczenie kontrowersji aksjologicznych
dla tworzenia, stosowania i skuteczności reguł prawa
międzynarodowego

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

zna i rozumie znaczenie i rolę precyzji języka prawa
międzynarodowego i język prawniczego oraz
interpretacji prawniczej dla efektywnego stosowania
reguł prawa międzynarodowego

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

potraﬁ wskazać na polityczne, kulturowe
i aksjologiczne uwarunkowania procesów tworzenia
i stosowania prawa międzynarodowego

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,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

potraﬁ dokonać poprawnej interpretacji reguł prawa
międzynarodowego znajdujących zastosowanie
do sytuacji faktycznych

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Sylabusy
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U3

U4

potraﬁ dokonać identyﬁkacji problemów prawnych
w społeczności międzynarodowej i ich poprawnej
kwaliﬁkacji prawnej

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

potraﬁ krytycznie analizować przepisy prawa
międzynarodowego i akty jego sadowego stosowania
z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej

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_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

jest gotów do podejmowania działań wspierających
pluralizm procesów prawotwórczych w społeczności
międzynarodowej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

jest gotów do podejmowania działań wspierających
przestrzeganie prawa przez państwa

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza aktów normatywnych

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

361 / 1069

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoria a ﬁlozoﬁa prawa i ich znaczenie dla prawa międzynarodowego

W2, W3, W4, U4, K1

2.

Formy prawa społeczności międzynarodowej: historia i współczesność (prawo
narodów, prawo międzynarodowe, prawo transnarodowe, prawo ponadnarodowe)

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

Powszechność i normatywna jedność prawa międzynarodowego a problem jego
fragmentacji

W1, W2, W3, U1, U3, U4,
K1

4.

Problem konstytucji w prawie międzynarodowym i konstytucjonalizacji prawa
międzynarodowego

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

5.

Ontologiczne i deontologiczne uzasadnienia normatywności prawa
międzynarodowego: od szkół prawa naturalnego do policy-oriented jurisprudence

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

6.

Legitymizacja prawa międzynarodowego

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

7.

Aksjologia prawa międzynarodowego

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie eseju na jeden z tematów związanych z problematyką
zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
studenci II-V rok, zaliczone Prawo międzynarodowe publiczne lub Organizacje międzynarodowe

Sylabusy

362 / 1069

Français juridique (francuski język prawniczy)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfa939e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

teksty prawne i prawnicze w języku francuskim

PRA_K3_W08

zaliczenie

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

zaliczenie

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

czytać i rozumieć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

porozumiewać się w języku francuskim prawniczym
na poziomie B2
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wybrane teksty i słownictwo dotyczące systemu sądownictwa we Francji
2. Wybrane teksty i słownictwo z zakresu prawa handlowego.
3. Wybrane teksty i słownictwo z zakresu prawa cywilnego
4. Wybrane teksty i słownictwo z zakresu prawa karnego
5. Wybrane teksty i słownictwo z zakresu wyroków sądów francuskich i
międzynarodowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka francuskiego na poziomie B2; obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Foreign Direct Investment International Arbitration Moot - Workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d080de1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przygotowanie studentów do udziału w konkursie "Frankfurt Investment Arbitration Moot Court"

C2

przekazanie wiedzy z zakresu arbitrażu inwestycyjnego

C3

zapoznanie studentów z metodyką sporządzania pism procesowych w arbitrażu inwestycyjnym

C4

zapoznanie studentów ze sztuką wystąpień na rozprawach w arbitrażu inwestycyjnym

C5

zapoznanie studentów ze sztuką wyszukiwania informacji na temat pożądanych zagadnień prawnych (tzw.
research)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

zaliczenie

Student potraﬁ sporządzać pisma procesowe
w arbitrażu inwestycyjnym

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować i zaprezentować
wystąpienie ustne w arbitrażu inwestycyjnym

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U3

Student potraﬁ wyszukiwać i prezentować informacje
niezbędne do analizy zagadnienia prawnego, w tym
z wykorzystaniem obcojęzycznej literatury
i orzecznictwa

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

zaliczenie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

zaliczenie

W1

Student zna podstawowe założenia prawa ochrony
inwestycji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do rozpoczęcia pracy jako
praktyk

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

analiza orzecznictwa

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

analiza aktów normatywnych

20

rozwiązywanie kazusów

15

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Międzynarodowe prawo inwestycyjne

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach; ocena wykonania zleconych zadań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Egzamin wstępny - część ustna

Sylabusy
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d04a4b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest prezentacja oraz dyskusja nad głównymi zagadnieniami dotyczącymi wolności
sumienia i religii w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w XX i XXI wieku. Zajęcia koncentrują 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:

Sylabusy
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W1

regulacje dotyczące wolności religijnej 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,
prezentacja

W2

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
współczesne zagadnienia dotyczące wolności sumienia
PRA_K3_W06,
i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału
PRA_K3_W08,
Praw Człowieka, m.in. w zakresie spraw: małżeństwo,
PRA_K3_W10,
ochrona uczuć religijnych, prawo pracy, recepcja
PRA_K3_W11,
prawa kościelnego w prawie państwa, status
PRA_K3_W12,
duchownych.
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

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,
prezentacja

egzamin pisemny,
prezentacja

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

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,
prezentacja

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,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

25

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
125

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* 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 konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione
nieobecności), prezentacja (udział w debacie lub wygłoszenie
egzamin pisemny, prezentacja
referatu), zdany egzamin pisemny (test jednokrotnego
wyboru)

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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Fundamental Moral and Bioethical Dilemmas in Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cf9b277.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta ze źródłami współczesnych sporów etycznych i bioetycznych w prawie.

C2

Zapoznanie studenta z metodami dyskutowania i analizowania dylematów moralnych.

C3

Zapoznanie studenta z głównymi doktrynami etycznymi i ich wpływem na stanowiska w sporach moralnych.

C4

Zapoznanie studenta z problemem formułowania sądów moralnych i pogłębianie wiedzy na temat działań
moralnych (motywów i racji postępowania, a także konsekwencji działań).

C5

Rozwijanie umiejętności dyskutowania dylematów moralnych.

C6

Rozwinięcie umiejętności argumentacji, interpretacji i interdyscyplinarnego podejścia do prawa.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
główne źródła i przyczyny współczesnych sporów
etycznych i bioetycznych w prawie.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

esej, prezentacja

W2

, czym są dylematy moralne oraz zna i rozumie
metody ich dyskutowania i analizy.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

esej, prezentacja

W3

podstawowe nurty we współczesnej etyce oraz ich
wpływ na rozwiązania prawne i społeczne.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

esej, prezentacja

W4

problematykę dotyczącą formułowania sądów
moralnych, zna i rozumie problematykę dotyczącą
działań moralnych (intencji, motywacji, konsekwencji,
uzasadniania).

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

esej, prezentacja

W5

podstawowe pojęcia etyczne, takie jak sprawiedliwość,
odpowiedzialność, wolność, równość, dyskryminacja,
nieposłuszeństwo obywatelskie, polityka preferencji.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07

esej, prezentacja

W6

podstawowe konﬂikty wartości w systemach liberalnodemokratycznych.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07

esej, prezentacja

podstawowe wyzwania etyczne dla prawa,
w szczególności związane z bioetyką.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

esej, prezentacja

esej, prezentacja

W1

W7

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać główne źródła i przyczyny współczesnych
sporów etycznych i bioetycznych w prawie.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

U2

wyjaśnić, czym są dylematy moralne, potraﬁ je sam
formułować, potraﬁ zastosować różne metody ich
dyskutowania i analizy.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

esej, prezentacja

U3

przedstawić podstawowe nurty we współczesnej
etyce, wyjaśnić ich wpływ na rozwiązania prawne
i społeczne oraz sformułować argumenty na nich
oparte.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

esej, prezentacja

U4

sformułować, uzasadnić i dokonać analizy sądów oraz
działań moralnych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

esej, prezentacja
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U5

U6

U7

wyjaśnić podstawowe pojęcia etyczne, takie jak
sprawiedliwość, odpowiedzialność, wolność, równość,
dyskryminacja, nieposłuszeństwo obywatelskie,
polityka preferencji.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

esej, prezentacja

omówić podstawowe konﬂikty wartości w systemach
liberalno-demokratycznych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

esej, prezentacja

przedstawić argumentację odnośnie podstawowych
wyzwań etycznych dla prawa, w szczególności
dotyczących bioetyki.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w debatach publicznych.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

prezentacja

K2

rozwijania zdobytej wiedzy w bardziej szczegółowym
zakresie studiów z dziedziny ﬁlozoﬁi, szczególnie
etyki, i nauk prawnych.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

esej, prezentacja

K3

podjęcia krytycznej reﬂeksji nad współczesnymi
porządkami prawnymi.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

esej, prezentacja

K4

dalszego kształtowania postawy etycznej
i obywatelskiej, a także większego zaangażowania
w życie społeczne, w szczególności w obronie
podstawowych wartości, praw i wolności.

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K10

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do zajęć

15

rozwiązywanie kazusów

15
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poznanie terminologii obcojęzycznej

5

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Przygotowanie prac pisemnych

20

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Źródła i analiza sporów bioetycznych
1.1. Rodzaje sporów etycznych
1.2. Metody ﬁlozoﬁczne: eksperyment myślowy
1.3. Metody dyskutowania dylematów moralnych (KMDD, metoda Kohlberga,
debata oksfordzka, odgrywanie ról, symulacje procesów itp.)
1.4. Sądy i kompetencje moralne: natura czy kultura? Założenia ﬁlozoﬁczne,
prawne, socjologiczne, psychologiczne, ewolucyjne, antropologiczne
1.5. Rola motywacji w rozumieniu działań moralnych, wpływ emocji na proces
decyzyjny i prawo (perspektywa ﬁlozoﬁczno-prawna i psychologiczna)
1.6. Filozoﬁczne założenia argumentacji etycznej: utylitaryzm, deontologia Kanta,
współczesna etyka cnót na przykładach (problem uzasadnienia tortur, ochrona
godności człowieka)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

2.

2. Fundamentalne dylematy moralne w prawie
2.1. Analiza podstawowych pojęć etycznych, takich jak sprawiedliwość,
odpowiedzialność, wolność, równość, dyskryminacja, nieposłuszeństwo
obywatelskie, polityka preferencji
2.2. Zakres zobowiązań moralnych: problem sprawiedliwości
2.3. Etyczne granice rynków
2.4. Analiza konﬂiktu wartości wolności i równości w społeczeństwach liberalnych
2.5. Prokreacja medycznie wspomagana i dylematy genetyczne
2.6. Prokreacja medycznie wspomagana i dylematy ciąży kontraktowej
2.7. Prokreacja medycznie wspomagana i dylematy związane z prawem do
zarodków, zapłodnieniem post mortem, anonimowością dawców gamet,
klonowaniem, ulepszaniem genetycznym
2.8. Roszczenia wrongful life
2.9. Status normatywny ludzkiego życia (problem przerywania ciąży)
2.10. Zasady etyki medycznej (komercjalizacja ludzkiego ciała, transplantacja
organów)
2.11. Zagadnienia związane z końcem życia (problem eutanazji)
2.12. Prawne i etyczne aspekty seksualności i płci
2.13. Prawa zwierząt

W5, W6, W7, U5, U6, U7,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
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analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (max. dwie nieusprawiedliwione
nieobecności). Zaliczenie przedmiotu na prawa egzaminu na podstawie
aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i zadaniach zlecanych na zajęciach,
prezentacja ustna i pisemna referatu na jeden z podanych na zajęciach
tematów. Praca zaliczeniowa pisemna (w języku angielskim): z jednego z
podanych na zajęciach tematów (sprawdzenie umiejętności stawiania tez,
identyﬁkowania problemu, argumentacji ﬁlozoﬁczno-prawnej, analizy
problemów moralnych w prawie, interpretacji). Lista tematów wraz z
literaturą będzie podana na zajęciach. Długość pracy: max. 12000-15000
znaków ze spacjami. Referat ustny: na podstawie pracy zaliczeniowej
(sprawdzenie umiejętności prezentowania tez, argumentowania,
wnioskowania, analizy). Referat poddany będzie dyskusji na zajęciach.
Prezentacja ok. 10-15 min, dyskusja ok. 10-15 min. Ocena końcowa będzie
wyliczona na podstawie: • Udziału w dyskusjach i zadaniach na zajęciach
+ obecność: 40%; • Ustnego i pisemnego referatu: 60%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowy udział w zajęciach.
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375 / 1069

Fundamentals of Anglo-American and Polish Legal Systems
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67ca9e44b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kształcenia jest opanowanie przez studenta wiedzy na temat instytucji prawnych
charakterystycznych dla systemów prawnych występujących w krajach angloamerykańskich i w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student, który zaliczył przedmiot, zna podstawowe
podobieństwa oraz różnice między ustrojem
Zjednoczonego Królestwa opartym o supremację
parlamentu a ustrojami USA i Polski przyjmującymi
podział władz i zasady sądowej kontroli
konstytucyjności ustaw. Student zna analogie i różnice
między rozwiązaniami znanymi prawu polskiemu a ich
ekwiwalentami w prawie angloamerykańskim
(przesłanki zawarcia umowy; wady oświadczenia woli
w kc a instytucje mistake, misrepresrentation, undue
inﬂuence, fraud, duress, unconscionability;
niemożliwość świadczenia, clausula rebus sic stantibus
a instytucja impossibility and frustration). Ma wiedzę
o odmiennościach funkcjonowania systemu common
law i equity law, a także o strukturze prawa
prywatnego w omawianych porządkach prawnych.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student który zaliczył przedmiot, potraﬁ opisać – przy
pomocy języka angielskiego – podstawowe pojęcia
prawa prywatnego i publicznego Zjednoczonego
Królestwa, USA i Polski. Potraﬁ wyszukiwać informacje
uwzględniając specyﬁkę systemu źródeł oraz struktury
poszczególnych porządków prawnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studentowi, który zaliczył przedmiot, będzie łatwiej
świadczyć pomoc prawną na rzecz podmiotów
zagranicznych. Posługując się językiem angielskim
będzie w stanie wskazać stronie operującej językiem
obcym – remedia prawne dostępne dla niej w prawie
polskim.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

26

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do zajęć

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

14

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła prawa w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych i w Polsce
(prawo precedensowe i prawo stanowione) - Problematyka Brexitu - Podział
władzy a supremacja parlamentu - Stosunki pomiędzy władzą ustawodawczą a
wykonawczą - Sądowa kontrola konstytucyjności ustaw

W1, U1, K1

2.

Equity law i common law w prawach angloamerykańskich - Struktura prawa
prywatnego - Prawo umów (zawarcie umowy, consideration, wady oświadczenia
woli, niemożliwość świadczenia, rebus sic stantibus) - Prawo deliktów (przesłanki
odpowiedzialności) - Prawo rzeczowe - "Zawory bezpieczeczeństwa" (nadużycie
prawa, dobra wiara, bezpodstawne wzbogacenie, estoppel)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin [open book] obejmuje 3 pytania problemowe, w tym 1 porównanie wybranych instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego w
Polsce, UK i w USA, 2 pytania - porównanie wybranych instytucji z zakresu
prawa prywatnego w Polsce i w common law.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład dla studentów posługujących się językiem angielskim.
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Historia ustrojów państw starożytnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d104186.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu ustrojów społeczno-politycznych różnych państw starożytnych - Rzymu, Grecji,
Egiptu, Izraela i kilku innych państw, przy czym główny nacisk jest kładziony na dwa pierwsze, ze względu na ich
znaczenie w dziedzinie ukształtowania zasad ustrojowych państw demokratycznych nowożytnej Europy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

różne modele ustrojowe państw starożytnych

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy współczesnych rozwiązań ustrojowych
i wskazać dla nich uzasadnienie z perspektywy
PRA_K3_U01
historycznej.

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student gotów jest do uwzględniania podstawowych
zasad ewolucji instytucji społeczno-politycznych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

32

przygotowanie referatu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Najstarsze cywilizacje - Summer i Akkad.
2. Ustrój społeczno-polityczny starożytnego Egiptu.
3. Państwo hetyckie.
4. Huryci.
5. Starożytny Izrael.
6. Państwo babilońskie.
7. Imperium perskie
8. Kartagina

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

1. Kreta. Struktura społeczna wyspy. System władzy.
2. Ustrój społeczno-polityczny Grecji w okresie mykeńskim.
3. Epoka bohaterska. Świat homerowy.
4. Formowanie się greckich miast-państw (poleis).
5. Związek beocki. Wielka kolonizacja. Tyrania.
6. Ustrój społeczno-polityczny Sparty.
7. Ateny do schyłku VII w. p.n.e. Ustawodawstwo Drakona
8. Reformy Solona i Kleistenesa.
9. Ateny w dobie wojen perskich oraz wojen ze Spartą. Powstanie pierwszego
związku morskiego.
10. Reformy Eﬁaltesa i Peryklesa.
11. Oligarchia w Atenach. Zmiany ustroju Aten w IV w. p.n.e.

W1, U1, K1

3.

1. Rzym królów.
2. Początki republiki. Walka plebejuszy z patrycjatem.
3. Polityczna organizacja państwa rzymskiego w okresie republiki.
4. Upadek republiki. Kształtowanie się nowego ustroju. Pryncypat Augusta.
5. Struktura społeczna Rzymu w okresie pryncypatu.
6. Przemiany ustrojowe w okresie panowania cesarzy dynastii julijsko-klaudyjskiej.
Reformy Flawiuszów i Antoninów.
7. Dominat. Kształtowanie się nowego ustroju.
8. Status civitatis.
9. Historyczny rozwój administracyjnej organizacji państwa rzymskiego. Prowincje.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie prezentacji oraz eseju na wybrany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymogów wstępnych, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Internationales Privatrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht Grundzüge
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfac71e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu polskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znajomość podstawowego schematu oraz umiejętność
poprawnej interpretacji zasad międzynarodowego
prawa prywatnego i postępowania cywilnego

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

W2

znajomość i umiejętność oceny ewolucji p.p.m. oraz
perspektyw jego dalszego rozwoju, w szczególności
w świetle harmonizacji i ujednolicenia prawa
prywatnego w UE

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność zrozumienia specyﬁki prawnej, kulturowej
i społecznej spraw z elementem zagranicznym

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

U2

umiejętność krytycznej analizy obowiązujących
regulacji w świetle pojawiających się problemów
praktycznych obrotu międzynarodowego

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U3

umiejętność wyszukiwania informacji z zakresu
europejskiego, polskiego i niemieckiego p.p.m. oraz
obcego prawa merytorycznego przy szczególnym
uwzględnieniu spraw polsko-niemieckich:

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

umiejętność samodzielnego pogłębiana wiedzy
w zakresie prawa kolizyjnego, w szczególności
stosunków polsko-niemieckich

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do egzaminu

65

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Celem wykładu jest zwięzłe wprowadzenie do ogólnej metody stosowania
obowiązujących w Polsce przepisów prawa prywatnego międzynarodowego oraz
postępowania cywilnego, z szczegółowym omówieniem spraw z wybranych
dziedzin.
Kolejność omówionych zagadnień to:
- przedstawienie problematyki sprawy z elementem zagranicznym,
- budowa normy kolizyjnego
- metoda kolizyjnoprawna,

1.

W1, W2, U1, U2, U3, K1
- rozwój ustawodawstwa z ppm,
- legislacja unijna z dziedziny współpracy sądowej w sprawach cywilne
- wprowadzenie do międzynarodowego postępowania cywilnego,
- omówienie szczegółowe międzynarodowego prawa zobowiązań (w tym
Konwencji Wiedeńskiej z 1980) oraz rzeczowego
Wykład ilustrowany jest kazusami oraz przykładami odwołującymi się głównie do
spraw z obrotu polsko-niemieckiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
written exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymogów wstępnych

Sylabusy
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International Insolvency Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfe69e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Kurs ma wprowadzić słuchaczy w problematykę międzynarodowego prawa upadłościowego, przygotowując ich
do rozstrzygania w praktyce zagadnień związanych ze stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego, z większą świadomością aspektów
międzynarodowych przy pracy związanej z polskim prawem upadłościowym. Kurs jest przeznaczony m.in dla
zagranicznych studentów na UJ, których znajomość ich krajowych systemów prawnych ma współtworzyć
komparatystyczny aspekt kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji
podstawowych zasad międzynarodowego prawa
upadłościowego.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny / ustny

W2

znajomość i umiejętność oceny ewolucji
międzynarodowego prawa upadłościowego w UE oraz
perspektyw jego dalszego rozwoju.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

umiejętność zrozumienia ekonomicznego znaczenia
zjawiska międzynarodowej upadłości oraz identyﬁkacji
interesów stron.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny / ustny

U2

umiejętność krytycznej analizy obowiązujących
regulacji z zakresu międzynarodowej upadłości
w świetle pojawiających się problemów praktycznych.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny / ustny

U3

umiejętność wyszukiwania danych z zakresu prawa
unijnego, pracy z aktami prawnymi o kilku
oryginalnych wersjach językowych.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny / ustny

U4

umiejętność stosowania prawa krajowego w sposób
prowadzący do wyników spójnych z prawem UE
(prounijna wykładnia prawa).

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

22

analiza orzecznictwa

28

analiza aktów normatywnych

20

rozwiązywanie kazusów

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Punktem wyjścia dla kursu będzie krótkie przedstawienie struktury i sposobu
działania (krajowych) postępowań upadłościowych, z podkreśleniem ich
elementów wspólnych dla różnych porządków prawnych. Wstęp ten będzie
adresowany głównie do studentów, którzy nie zaliczyli jeszcze egzaminu z Prawa
upadłościowego i naprawczego czy też z macierzystego prawa upadłościowego na
uczelniach zagranicznych. Następnie omówione zostaną teoretyczne podstawy
międzynarodowej upadłości, czyli zasada terytorialności, zasada uniwersalizmu i
systemy pośrednie. Po przedstawieniu ogólnego zarysu najważniejszych
światowych rozwiązań z zakresu międzynarodowej upadłości (m.in. ustawy
modelowej UNCITRAL) najbardziej szczegółowa część wykładu będzie dotyczyć
regulacji rozporządzenia nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego.
Przedstawione zostaną szczegółowo najważniejsze orzeczenia TSUE wydane na tle
rozporządzenia, jak również wybrane orzeczenia sądów krajowych. Szczególna
uwaga poświęcona zostanie kwestii jurysdykcji krajowej dla wszczęcia
postępowania upadłościowego i możliwości sporów o jurysdykcję pomiędzy
sądami różnych państw.

W1, W2, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

3 pytania opisowe. Warunkiem zdania egzaminu jest zaliczenie co
egzamin pisemny / ustny najmniej dwóch pytań na ocenę pozytywną. Egzamin ustny w formie
pytań opisowych lub stanu faktycznego do ustnej oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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International Commercial Arbitration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d084c84.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa handlowego

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa arbitrażowego

C3

Zapoznanie studentów z metodyką sporządzania pism procesowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym

C4

Zapoznanie studentów ze sztuką wystąpień na rozprawach w międzynarodowym arbitrażu handlowym

C5

Zapoznanie studentów ze sztuką wyszukiwania informacji na temat danego zagadnienia prawnego (tzw.
research)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Student zna podstawowe założenia
międzynarodowego prawa handlowego

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

zaliczenie

Student zna podstawowe założenia
międzynarodowego prawa arbitrażowego

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

zaliczenie

Student potraﬁ sporządzać pisma procesowe
w międzynarodowym arbitrażu handlowym

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować i zaprezentować
wystąpienie ustne w międzynarodowym arbitrażu
handlowym

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U3

Student potraﬁ wyszukiwać i prezentować informacje
niezbędne do analizy zagadnienia prawnego, w tym
z wykorzystaniem obcojęzycznej literatury
i orzecznictwa

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

zaliczenie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

zaliczenie

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do rozpoczęcia pracy jako prawnik
praktyk, w tym w środowisku międzynarodowym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

analiza orzecznictwa

25

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

50

analiza aktów normatywnych

25

konsultacje

25

rozwiązywanie kazusów

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Międzynarodowe prawo handlowe

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Międzynarodowy arbitraż handlowy

W2, U1, U2, U3, K1

3.

Sztuka pisania pism i wystąpień sądowych

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, ocena aktywności na zajęciach, ocena przygotowanych
wystąpień ustnych i pism procesowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Egzamin wstępny (rekrutacja) – część pisemna i ustna

Sylabusy
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International Commercial Mediation - warsztaty przygotowujące
do Konkursu Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d08cd75.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Przekazanie wiedzy studentom z mediacji gospodarczej oraz towarzyszącym jej aspektom kulturowym.

G2

Zapoznanie studentów z regulaminem konkursu międzynarodowego oraz z pracą z profesjonalistą (mediatorem).

G3

Uświadomienie studentom wyzwań związanych z etyką postępowania, w warunkach posiadania informacji
poufnych, niedostępnych dla drugiej strony.

G4

Przygotowanie studentów do udziału w konkursie międzynarodowym z mediacji i negocjacji gospodarczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

391 / 1069

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zasady prowadzenia mediacji gospodarczej.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

W2

zasady konkursu międzynarodowego.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

kazus

W3

student posiada pogłębiona znajomość metod
stosowanych przez mediatorów w sprawach
międzynarodowych.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

kazus

kazus

kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ustalić, analizować, interpretować i klasyﬁkować stany
faktyczne, z którymi maja być łączone określone
konsekwencje prawne.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

U2

ustalić interesy i strategie postępowania oraz
reprezentować klienta w roli prawnika w postępowaniu
negocjacyjnym i mediacyjnym.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14

kazus

U3

student posiada umiejętność łączenia wiedzy
prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

kazus

K1

student ma świadomość znaczenia relacji
interpersonalnych dla rozwiązywania konﬂiktów.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

prezentacja

K2

podjęcia decyzji o kierunku dalszego rozwoju.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K07

prezentacja

K3

rozstrzygać dylematy etyczne towarzyszące
negocjacjom.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K09

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
warsztaty

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60

392 / 1069

przygotowanie eseju

20

rozwiązywanie kazusów

40

przygotowanie do zajęć

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowanie do procesu mediacji. Etapy mediacji. Wynik mediacji i analiza
realności wykonania ugody.

W1

2.

Regulamin konkursu, zasady oceny mediation plan, zasady oceny wypowiedzi
ustnych, konsekwencje nadpisywania stanu faktycznego.

W2

3.

Komunikacja interpersonalna. Relacja prawnik - klient. Relacja prawnik -klientmediator. Interakcja ze stroną przeciwną przy stole negocjacyjnym. Team work.

W3, U3, K1, K3

4.

Przygotowanie wystąpienia wstępnego (opening statement). Analiza PIN.
Prezentacja faktów, jako otwarcia dyskusji, prezentacja prawnych uwarunkowań
konﬂiktu.

U1, U2

5.

Sesja mediacyjna. Budowa strategi. Mediation plan. Analiza BATNA i WATNA.

W3, U2, U3

6.

Zbieranie informacji podczas sesji mediacyjnej. Techniki zadawania pytań i
demaskacji kłamcy przy stole. Współpraca z mediatorem w zakresie prezentacji
interesów własnych i odkrywania interesów drugiej strony.

W3, U1, U2, U3, K1

7.

Techniki przełamywania impasu.

W1, U1, U2, U3, K3

8.

Użycie mediatora w procesie mediacji. Spotkanie indywidualne z mediatorem. Jak
zadawać pytania, które nie są "niewygodne".

W3, U2, K3

9.

Burza mózgów. Przedstawienie opcji. Łączenie interesów własnych z interesami
drugiej strony. Wstępna ewaluacja rozwiązań.

U1, U2, K2

10.

Ugoda mediacyjna. Kompletność, wykonalność, zgodność z prawem.

U2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
kazus, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student ma obowiązek przygotować mediation plan do zadanego stanu
faktycznego oraz opening statement.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Umiejętność myślenia w języku angielskim.
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Możliwość uczestnictwa on line.

Sylabusy
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International Mediation and Negotiation - warsztaty przygotowujące
do konkursu Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Arbitrażu VIAC
w Wiedniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d090cdf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z negocjacji i mediacji gospodarczej oraz towarzyszącym im aspektom
kulturowym.

C2

Zapoznanie studentów z regulaminem konkursu międzynarodowego, nabycie umiejętności wystąpień publicznych
w j. angielskim.

C3

Przygotowanie studentów do wyzwań związanych z etyka postepowania prawnika, w sytuacjach gdy dysponuje
on informacjami niejawnymi dla drugiej strony negocjacji.

C4

Nabycie umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zasady prowadzenia mediacji gospodarczej.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

W2

zasady konkursu międzynarodowego.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

zaliczenie ustne

W3

student posiada pogłębiona znajomość metod
stosowanych przez mediatorów w sprawach
międzynarodowych.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie ustne

kazus

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ustalić, analizować, interpretować i klasyﬁkować stany
faktyczne, z którymi maja być łączone określone
konsekwencje prawne.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

U2

ustalić interesy i strategie postępowania oraz
reprezentować klienta w roli prawnika w postępowaniu
negocjacyjnym i mediacyjnym.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14

kazus

U3

ustalić interesy i strategie postępowania oraz
reprezentować klienta w roli prawnika w postępowaniu
negocjacyjnym i mediacyjnym.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

kazus

K1

student ma świadomość znaczenia relacji
interpersonalnych dla rozwiązywania konﬂiktów.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

kazus

K2

podjęcia decyzji o kierunku dalszego rozwoju.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K07

kazus

K3

rozstrzygać dylematy etyczne towarzyszące
negocjacjom.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K09

kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
warsztaty

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
60

396 / 1069

rozwiązywanie kazusów

45

analiza problemu

45

przygotowanie do zajęć

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przygotowanie do procesu negocjacji i mediacji. Etapy negocjacji i mediacji.
Strategia prowadzenia negocjacji a używanie mediatora.

W1, W3

2.

Regulamin konkursu, zasady oceny wypowiedzi ustnych, interakcja z mediatorem,
konsekwencje nadpisywania stanu faktycznego i naruszenia etyki.

W2

3.

Komunikacja interpersonalna. Relacja prawnik - klient. Relacja prawnik -klient mediator. Interakcja ze stroną przeciwną przy stole negocjacyjnym. Team work.

W3, U3, K1, K3

4.

Przygotowanie wystąpienia wstępnego (opening statement). Analiza PIN.
Prezentacja faktów, jako otwarcia dyskusji, prezentacja prawnych uwarunkowań
konﬂiktu.

U1, U2, U3

5.

Sesja negocjacyjna. Wykorzystanie strategii. Analiza BATNA i WATNA.

W3, U1, U2, U3

6.

Zbieranie informacji podczas sesji mediacyjnej. Techniki zadawania pytań i
demaskacji kłamcy przy stole. Współpraca z mediatorem w zakresie prezentacji
interesów własnych i odkrywania interesów drugiej strony.

W3, U1, U2, U3, K1

7.

Techniki przełamywania impasu.

W1, U1, U2, U3, K3

8.

Użycie mediatora w procesie mediacji. Spotkanie indywidualne z mediatorem. Jak
zadawać pytania, które nie są "niewygodne".

W3, U2, K3

9.

Burza mózgów. Przedstawienie opcji. Łączenie interesów własnych z interesami
drugiej strony. Wstępna ewaluacja rozwiązań.

U1, U2, K3

10.

Wyczerpanie obszarów negocjacji. ugoda. klauzule zabezpieczające.

U2, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
student ma przygotować opening statemant oraz strategię rozgrywki
konkursowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Umiejętność myślenia w języku angielskim.
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Praca w grupie negocjatorów lub mediatorów.

Sylabusy

398 / 1069

International Trade and Investment Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d055ac8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 23, e-podręcznik: 22

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

zdeﬁniować i wytłumaczyć treść i istotę zasad
PRA_K3_U02,
prawnych charakterystycznych dla międzynarodowego PRA_K3_U13,
prawa handlu i inwestycji.
PRA_K3_U16

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

podstawy międzynarodowego prawa handlu
i inwestycji.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

399 / 1069

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnej oceny procesów globalizacji
ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych
dotyczących liberalizacji handlu i promocji inwestycji
zagranicznych.

PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

23

e-podręcznik

22

przygotowanie referatu

22

przygotowanie do egzaminu

143

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie historyczne do systemu prawnego GATT / WTO
2. Ramy instytucjonalne WTO
3. Multilateralizm a regionalizm w systemie prawnym WTO
4. Umowy handlowe jako traktaty międzynarodowego prawa publicznego
5. Zasady GATT dotyczące handlu towarami
6. Handel zasobami naturalnymi: woda i ropa naftowa
7. „Escape clauses” i wyjątki
8. Liberalizacja handlu usługami - GATS
9. Ochrona handlu i własności intelektualnej
10. Zamówienia publiczne
11. Rozstrzyganie sporów i egzekwowanie prawa przez WTO
12. Podmioty prywatne a system rozstrzygania sporów w WTO
13. Akcesja do WTO
14. Ewolucja międzynarodowego prawa inwestycyjnego (MPI)
15. Przedmioty MPI
16. Źródła MPI
17. Deﬁnicja inwestycji
18. Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania
19. Traktowanie narodowe
20. Traktowanie uczciwe i sprawiedliwe (FET)
21. Wywłaszczenie
22. Odszkodowanie

W1, U1, K1

Sylabusy

400 / 1069

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium
e-podręcznik

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny oraz mini zadania wynikające z treści
e-podręcznika
-

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone prawo międzynarodowe publiczne; dobra znajomość języka angielskiego.

Sylabusy

401 / 1069

Introduction to Comparative Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cb9b58a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

Zna i rozumie funkcjonowanie prawa porównawczego
i europejskiej tradycji prawnej

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19

egzamin ustny

402 / 1069

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do funkcjonowania w zmiennym
otoczeniu normatywnym i socjologicznym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

20

analiza problemu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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

8.

Dziedziczenie w ujęciu porównawczym

Sylabusy

W1, U1, K1
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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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Możliwy egzamin pisemny dla studentów Erasmus

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Introducción al Derecho Español (Szkoła prawa hiszpańskiego)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfafa48.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Hiszpański

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z podstawami prawa hiszpańskiego: prawem konstytucyjnym, prawem
administracyjnym, cywilnym, gospodarczym oraz karnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna ogólny zarys prawa hiszpańskiego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

egzamin pisemny

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

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umie posługiwać się prawniczym językiem
hiszpańskim oraz zna praktyczne aspekty stosowania
przepisów prawa w Hiszpanii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość znaczenia znajomości praw obcych
i umiejętności porównania ich z prawem polskim

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

60

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

42

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do zajęć

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
292

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot składa się z sześciu modułów obejmujących następujące tematy:
ﬁlozoﬁa prawa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo karne, prawo
handlowe, prawo cywilne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie egzaminu pisemnego z każdego modułu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie B2

Sylabusy
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Introduction au Droit Français (Szkoła prawa Francuskiego)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfb33a7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Francuski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
18.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 160

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

przedstawienie studentom podstaw prawa francuskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawowe pojęcia z prawniczego języka
francuskiego

PRA_K3_W02

egzamin pisemny
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W2

student rozumie zasady obowiązujące we francuskim
systemie prawnym

PRA_K3_W05

egzamin pisemny

W3

student zna procesy stanowienia i stosowania prawa
we francuskim systemie prawnym

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ opisać specyﬁkę francuskiego systemu
prawnego i zasad stosowania prawa we Francji

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

U2

student potraﬁ odnajdować we francuskim systemie
prawnym przepisy mające zastosowanie w danym
stanie faktycznym i prawidłowo je zastosować

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

student posługuje się francuskim językiem
prawniczym

PRA_K3_U15

egzamin pisemny

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do aktualizacji zdobytej
na zajęciach wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

160

przygotowanie do zajęć

200

przygotowanie do egzaminu

50

poznanie terminologii obcojęzycznej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
460

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

wstęp do prawa francuskiego i francuskie instytucje polityczne

W1, W2, U1, K1

2.

francuskie prawo administracyjne

W2, W3, U1, U2, U3, K1

3.

francuskie prawo prywatne

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

4.

francuskie prawo gospodarcze

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, pozytywna ocena z egzamiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka francuskiego

Sylabusy
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Introduction to English Law of Obligations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d00c04b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kształcenia jest opanowanie przez studenta wiedzy na temat podstawowych instytucji
prawnych angielskiego prawa zobowiązań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

411 / 1069

W1

Student, który zaliczył przedmiot, zna odmienności
funkcjonowania common law i equity law, a także
strukturę prawa prywatnego w Anglii. Ma wiedzę
o podstawowych instytucjach angielskiego prawa
zobowiązań (przesłanki zawarcia umowy; wady
oświadczenia woli; kwestie wykonania umowy
a niemożliwość świadczenia, impossibility and
frustration; zasady odpowiedzialności deliktowej; rola
i miejsce bezpodstawnego wzbogacenia). Rozumie
znaczenie sporów toczących się w nauce
i orzecznictwie (consideration, bezpodstawne
wzbogacenie, estoppel)

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student który zaliczył przedmiot, potraﬁ opisać – przy
pomocy języka angielskiego – podstawowe pojęcia
prawa zobowiązań w Anglii. Potraﬁ wyszukiwać
informacje uwzględniając specyﬁkę systemu źródeł
oraz struktury poszczególnych porządków prawnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studentowi, który zaliczył przedmiot, będzie łatwiej
świadczyć pomoc prawną na rzecz podmiotów
zagranicznych. Posługując się językiem angielskim
będzie w stanie wskazać stronie operującej językiem
obcym – remedia prawne dostępne dla niej w prawie
polskim.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

26

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

24

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła prawa angielskiego - Instytucja precedensu (stare decisis, ratio decidendi,
obiter dictum) - Problematyka Brexitu - Equity law i common law - Struktura
prawa prywatnego

W1, U1, K1

2.

Zawarcie umowy (spór o potrzebę consideration, przesłanki zawarcia umowy,
instytucje mistake, misrepresentation, undue inﬂuence, duress, unconscionability)
- Wykonanie umowy (niemożliwość świadczenia, frustration and impossibility) Zasada dobrej wiary

W1, U1, K1

3.

Delikty (przesłanki odpowiedzialności, torts actionable per se, secondary victims,
vicarious liability) - Bezpodstawne wzbogacenie (spór pomiędzy stanowiskami
unjust factors oraz absence of basis) - Konstrukcje promissory estoppel i
proprietary estoppel - Zasada dobrej wiary

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin [open-book] obejmuje 3 pytania problemowe z następujacych
obszarow: 1. prawo umów, 2. prawo deliktów i prawo bezpodstawnego
wzbogacenia, 3. źródła prawa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład dla studentów posługujących się językiem angielskim.

Sylabusy
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Introduction to Medical Law and Bioethics
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d037c3e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość modeli organizacji systemów ochrony zdrowia w Europie.

C2

Znajomość standardu ochrony praw człowieka w medycynie.

C3

Znajomość europejskich i międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących prawa medycznego.

C4

Znajomość praw pacjenta.

C5

Znajomość zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej w ochronie zdrowia.

C6

Znajomość regulacji prawnych dotyczących szczególnych kategorii świadczeń zdrowotnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wiedza na temat możliwych sposobów organizacji
systemu ochrony zdrowia w państwie.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W18

egzamin ustny, esej

W2

znajomość europejskich regulacji prawnych z zakresu
prawa medycznego.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08

egzamin ustny, esej

W3

wiedza na temat standardu ochrony praw człowieka
w ochronie zdrowia oraz orzecznictwa europejskich
trybunałów w zakresie prawa medycznego.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W14

egzamin ustny, esej

znajomość katalogu i treść praw pacjenta oraz zasad
udzielania różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

egzamin ustny, esej

U1

umiejętność zastosowania standardu ochrony praw
człowieka do różnych sytuacji w medycynie.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16

egzamin ustny, esej

U2

umiejętność oceny różnych stanów faktycznych
w medycynie pod kątem odpowiedzialności cywilnej
lub karnej podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin ustny, esej

U3

umiejętność rekonstrukcji właściwych zasad prawnych
udzielania różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16

egzamin ustny, esej

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomość wpływu etyki i postępu w biologii
i medycynie na sposób tworzenia i interpretacji norm
prawnych.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin ustny, esej

K2

świadomość konieczności respektowania praw
człowieka w medycynie.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K10

egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza orzecznictwa

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

20

przygotowanie do egzaminu

60

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodologia i źródła prawa medycznego.

W2

2.

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka na prawo medyczne.

W3, U1, K2

3.

Konwencja Biomedyczna wraz z protokołami dodatkowymi.

W2, W3, U1, K1, K2

4.

Prawo medyczne w perspektywie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W2

5.

Transgraniczna opieka zdrowotna w perspketywie rozporządzenia nr 883/2004 w
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dyrektywy nr
2011/24/UE o ochronie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

W2, U3

6.

Prawa pacjenta (ze szczególnym uzwględnieniem prawa do świadczeń
zdrowotnych, zgody, prawa do informacji i tajemnicy).

W4, U3, K2

7.

Ochrona danych medycznych w perpsktywie RODO.

W2, W4

8.

Organizacja publicznego systemu ochrony zdrowia w krajach europejskich (model
ubezpieczeniowy i budżetowy).

W1

9.

Umowa o świadczenie zdrowotne.

W2, U3

10.

Regulacje prawne dotyczące szczególnych kategorii świadczeń zdrowotnych:
ochrona zdrowia psychicznego, transplantacje, medycznie wspomagana
prokreacja, aborcja, eksperymenty medyczne, genetyka.

W3, W4, U1, U3, K1, K2

11.

Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej w sprawach medycznych.

U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny albo przygotowanie glosy do orzeczenia Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka lub Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dla studentów zagranicznych - uczestników międzynarodowych programów wymian (m.in. program Erasmus).

Sylabusy
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Introduction to Polish Administrative Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0132c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem przedmiotu, adresowanego przede wszystkim dla zagranicznych studentów prawa w ramach współpracy
międzynarodowej (zwłaszcza w ramach programu Erasmus) jest zapoznanie studentów z podstawowymi
zagadnieniami polskiego ustroju, organizacji i działania administracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

relacje pomiędzy systemem prawa a innymi
systemami społecznymi (ekonomicznym, politycznym,
kulturowym) Student zna i rozumie ustrój, strukturę
i funkcjonowanie państwa oraz organizacji
międzynarodowych Student zna i rozumie procesy
stanowienia prawa Student zna i rozumie ustrój,
strukturę i funkcjonowanie państwa Student zna
i rozumie system prawa polskiego na tle systemów
prawnych innych państw

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin ustny,
prezentacja

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

egzamin ustny,
prezentacja

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśniać procesy tworzenia prawa Student potraﬁ
zajmować stanowisko w odniesieniu do bieżącej
polityki prawnej oraz je uzasadniać Student potraﬁ
przygotować wystąpienie ustne w języku polskim
i obcym Student potraﬁ posługiwać się obcym
językiem prawniczym (na poziomie B2+)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania potrzeby podejmowania ciągłych
działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości
prawnej w społeczeństwie Student jest gotów
do dalszego kształcenia Student jest gotów
do samodzielnego opracowania strategii swojego
rozwoju

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

41

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
126

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Administracja publiczna, prawo administracyjne - podstawowe pojęcia
II. Ustrój RP - podstawowe zagadnienia
III. Organizacja administracji publicznej w Polsce
3.1. Prezydent RP
3.2. Struktury rządowe (Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, działy
administracji rządowej, centralne organy administracji rządowej)
3.3. Podział administracyjny w Polsce (polskie regiony – województwa, powiaty,
gminy)
3.4. Władze lokalne (podział na poziomie województwa na rządową administrację
w terenie – wojewodę oraz wojewódzkie organy samorządowe, pochodzące z
wyborów, a w przypadku powiatów i gmin – samorządowe władze pochodzące z
wyborów)
3.5. Udział lokalnych i regionalnych organów samorządowych w sprawowaniu
władzy publicznej. Zadania publiczne wykonywane przez samorząd terytorialny.
Kompetencje i uprawnienia w tym zakresie
3.6. Źródła ﬁnansowania jednostek samorządu terytorialnego
3.7. Legalność działania samorządu terytorialnego jako przedmiot nadzoru.
Organy nadzorcze
3.8. Prawo jednostek samorządu terytorialnego do zrzeszania się (w tym także
prawo do przystępowania do międzynarodowych organizacji zrzeszających
jednostki samorządu terytorialnego, jak również do współdziałania z jednostkami
samorządowymi z innych krajów)
IV. Źródła prawa w Polsce (proces stanowienia prawa, w tym akty prawa
miejscowego, stanowione przez rządową administrację w terenie oraz organy
samorządu terytorialnego – jako specyﬁczne źródło prawa
V. Administracyjnoprawny model ochrony praw jednostki w Polsce
VI. Organizacja administracji w Polsce na tle porównawczym (omówienie
systemów państw reprezentowanych przez studentów uczestniczących w kursie

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny, prezentacja przygotowanie prezentacji, pozytywny wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
przedmiot dla uczestników międzynarodowych międzynarodowych programów wymian (exchange students), obecność na
zajęciach nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Introduction to Polish Administrative Procedural Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfee119.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

przekazanie podstawowej wiedzy na temat relacji między prawem administracyjnym materialnym i formalnym
(procesowym) oraz elementów składowych, funkcji, zasad i instytucji polskiego prawa administracyjnego
procesowego

C2

przekazanie podstawowej wiedzy na temat cech polskiego prawa administracyjnego procesowego na tle
modelowych rozwiązań zagranicznych porządków prawnych

C3

przekazanie podstawowej wiedzy na temat podstaw normatywnych, istoty oraz rodzajów postępowań
administracyjnych jurysdykcyjnych oraz treści zasadniczych instytucji procesowych ogólnego postępowania
administracyjnego jurysdykcyjnego (w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego) w polskim porządku
prawnym

C4

uświadomienie słuchaczom znaczenia dalszego pogłębiania wiedzy na temat polskiego prawa administracyjnego
procesowego

Sylabusy
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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 relacji między prawem administracyjnym
materialnym i formalnym (procesowym) oraz
elementów składowych, funkcji, zasad i instytucji
polskiego prawa administracyjnego procesowego

PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny, esej

W2

znajomość podstawowych cech polskiego prawa
administracyjnego procesowego na tle modelowych
rozwiązań zagranicznych porządków prawnych.
Znajomość koncepcji procedur administracyjnych
trzech generacji w świetle polskiego i zagranicznych
porządków prawnych. Znajomość modeli stosowania
norm prawa administracyjnego z perspektywy prawa
polskiego i zagranicznych porządków prawnych.
Znajomość tendencji kodyﬁkacyjnych i integracyjnych
w obszarze prawa administracyjnego procesowego perspektywa polska i prawnoporównawcza.

PRA_K3_W08

egzamin pisemny, esej

W3

znajomość podstaw normatywnych, istoty oraz
rodzajów postępowań administracyjnych
jurysdykcyjnych oraz treści zasadniczych instytucji
procesowych ogólnego postępowania
administracyjnego jurysdykcyjnego (w zakresie
Kodeksu postępowania administracyjnego) w polskim
porządku prawnym

PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny, esej

W4

znajomość istoty procesu stosowania prawa
w odniesieniu do polskiego administracyjnego
postępowania jurysdykcyjnego (w zakresie Kodeksu
postępowania administracyjnego)

PRA_K3_W10

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność rozumienia i analizy podstawowych cech
polskiego prawa administracyjnego procesowego
na tle zagranicznych systemów prawnych

PRA_K3_U02

esej

U2

umiejętność rozumienia i wyjaśniania istoty procesu
stosowania prawa w polskim postępowaniu
administracyjnym jurysdykcyjnym (w zakresie
Kodeksu postępowania administracyjnego)

PRA_K3_U06

esej

U3

umiejętność identyﬁkowania, analizowania
i interpretowania wybranych przepisów prawnych
regulujących zasady i podstawowe instytucje
procesowe polskiego Kodeksu postępowania
administracyjnego

PRA_K3_U09

esej

U4

umiejętność posługiwania się (w pracy pisemnej lub
na egzaminie pisemnym) prawniczym językiem
angielskim w zakresie koniecznym do zaliczenia
przedmiotu

PRA_K3_U15

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_K06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

rozumienie znaczenia dalszego pogłębiania wiedzy
na temat polskiego prawa administracyjnego
procesowego
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Pojęcie prawa administracyjnego procesowego.
2. Relacja prawa administracyjnego materialnego do prawa administracyjnego
formalnego (procesowego).
3. Podstawowe elementy składowe, funkcje, zasady i instytucje polskiego prawa
administracyjnego procesowego.

W1, U1, U4

2.

4. Koncepcja procedur administracyjnych trzech generacji oraz modele
stosowania norm prawa administracyjnego na tle rozwiązań prawa polskiego i
zagranicznych porządków prawnych.
5. Podstawowe cechy polskiego prawa administracyjnego procesowego na tle
zagranicznych porządków prawnych.
6. Tendencje kodyﬁkacyjne i integracyjne w obszarze prawa administracyjnego
procesowego z perspektywy polskiej i prawnoporównawczej.

W2, U1, U4, K1

3.

6. Podstawy normatywne, istota i rodzaje postępowań administracyjnych
jurysdykcyjnych w polskim porządku prawnym.
7. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązywania i stosowania Kodeksu
postępowania administracyjnego (KPA).
8. Podstawowe konstrukcje i instytucje procesowe w świetle przepisów KPA.
Materialne i procesowe elementy wybranych instytucji procesowych KPA: organy
prowadzące postępowanie i ich właściwość; wyłączenie pracownika organu,
organu i członka organu kolegialnego; strona postępowania i podmioty na
prawach strony; sprawa administracyjne i jej elementy; akty administracyjne
wydawane w postępowaniu administracyjnym: decyzja administracyjna i
postanowienie administracyjne; ugoda administracyjna; milczące załatwienie
sprawy i jego skutki; zwyczajne i nadzwyczajne środki prawne w postępowaniu
administracyjnym; weryﬁkacja aktów administracyjnych z urzędu i na wniosek
(instytucje wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności aktu
administracyjnego; zmiany lub uchylenia oraz stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
administracyjnej).

W3, W4, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru spośród
trzech odpowiedzi (15 pytań). Czas trwania egzaminu: 30 minut. Skala
ocen: 5,0 (15 pkt.); 4,5 (14-13 pkt.); 4,0 (12-11 pkt.); 3,5 (10-9 pkt.);
egzamin pisemny, esej 3,0 (8-7 pkt.); 2,0 (6-0 pkt.). Studenci mogą również wybrać
alternatywną formę zaliczenia przedmiotu w postaci eseju na temat
uzgodniony z wykładowcą. Wskazana wyżej skala ocen ma
odpowiednie zastosowanie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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Introduction to Polish Civil Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d01e229.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowa wiedza o polskim prawie cywilnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

wiedza o pojęciach jakimi posługują się nauki
społeczne oraz pojęciach jakimi posługuje się nauka
prawa cywilnego, o systemie prawa cywilnego
polskiego na tle systemów prawnych innych państw
i prawa europejskiego, o strukturze i cechach
europejskiego prawa cywilnego oraz o relacjach
pomiędzy różnymi gałęziami prawa, podstawowa
znajomość szczegółowych zagadnień prawa
cywilnego, świadomość konieczności ciągłego
dokształcania się. Świadomość zmienności norm
prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich;
świadomość wpływu decyzji i działań osób i instytucji
stosujących prawo na społeczną ocenę prawa oraz
instytucji stosujących prawo.

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_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

znajomość metod prawniczych – analizy, argumentacji
i interpretacji, podstawowych metod uzyskiwania
niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk
prawnych, profesjonalnych narzędzi dla zdobywania
informacji prawniczych.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

rozwiązywać nieskomplikowane kazusów, weryﬁkować
problemy, analizować orzecznictwo, w tym sądów
polskich i TSUE.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stosowania prawa i oceny problemów, w tym
z perspektywy prawnoporównawczej i europejskiej,
rozwiązywania problemów z uwzględnieniem aksjologii
prawa cywilnego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

rozwiązywanie kazusów

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza aktów normatywnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład przedstawia zarys polskiego prawa cywilnego z uwzględnieniem aspektów
prawnoporównawczych oraz tendencje harmonizacyjne/uniﬁkacyjne w ramach UE.
Koncentruje się na charakterystycznych dla polskiego systemu rozwiązaniach
systemowych, w tym z perspektywy historycznoprawnej oraz w świetle
projektowanych zmian.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Introduction to Polish Commercial Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfea214.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów zagranicznych z przepisami i orzecznictwem z zakresu polskiego prawa handlowego na tle
prawa unijnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady polskiego prawa handlowego na tle prawa
unijnego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
rozwiązywać podstawowe problemy pojawiające się
na tle prawa handlowego.

U1

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
pogłębiania wiedzy z zakresu polskiego i unijnego
prawa gospodarczego.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

95

rozwiązywanie kazusów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polskie prawo spółek, prawo papierów wartościowych, prawo upadłościowe i
restrukturyzacyjne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Introduction into Polish Constitutional Law and Political System
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d04693b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami polskiego prawa konstytucyjnego

C2

Zapoznanie studentów z problematyką systemu źródeł prawa polskiego

C3

Zapoznanie studentów z problematyką podstawowych praw i wolności jednostki oraz zasad ich ochrony

C4

Zapoznanie studentów z problematyką parlamentaryzmu zracjonalizowanego w Polsce i jego konstytucyjnych
instytucji

C5

Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania systemu politycznego w Polsce

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

podstawowe zasady polskiego prawa konstytucyjnego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
prezentacja

problematykę źródeł prawa polskiego

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

treść normatywną podstawowych praw i wolności
jednostki oraz zasad ich ochrony

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

zasady funkcjonowania parlamentaryzmu
zracjonalizowanego w Polsce oraz jego
konstytucyjnych instytucji

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny,
prezentacja

zasady funkcjonowania systemu politycznego w Polsce

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny,
prezentacja

interpretować i stosować przepisy konstytucyjne

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

identyﬁkować przypadki naruszania przepisów
konstytucyjnych i wskazywać prawnie regulowane
sposoby reakcji na te naruszenia

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
prezentacja

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny,
prezentacja

W1

W2

W5

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

podejmować działania na rzecz ochrony praw
człowieka
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

10

analiza orzecznictwa

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

analiza aktów normatywnych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

29

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Podstawowym celem kursu jest przedstawienie studentom zagranicznym
polskiego prawa konstytucyjnego oraz jego ewolucji. Znajomość podstaw
polskiego prawa konstytucyjnego jest niezbędna dla zrozumienia innych gałęzi
systemu prawa. Kurs, który będzie rozpoczynał się krótki wstępem odwołującym
się do historii, ukierunkowany będzie na cztery główne zagadnienia:
1.

- regulacja konstytucyjna systemu źródeł prawa polskiego;

W1, W3, W4, W5, U1

- prawa podstawowe i ich gwarancje;
- parlamentaryzm zracjonalizowany w Polsce i jego konstytucyjne instytucje;
- funkcjonowanie systemu politycznego

Sylabusy
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2.

Polska Konstytucja w sposób całościowy reguluje problematykę systemu źródeł
prawa. Celem kursu będzie zaprezentowanie głównych założeń tego systemu,
miejsca prawa międzynarodowego i prawa UE w polskim porządku prawnym oraz
podziału materii prawodawczej między ustawę i akty wydawane przez organy
władzy wykonawczej. Konstytucja obejmuje również zagadnienia praw
podstawowych. W tym zakresie zostaną zaprezentowane podstawowe pojęcia i
zasady oraz konstytucyjne ograniczenia ingerencji państwa w sferę tych praw.
Istotne znaczenie mają również gwarancje praw podstawowych (prawo do sądu,
Rzecznik Praw Obywatelskich, kontrola konstytucyjności prawa). Zostanie również
zaprezentowana konstytucyjna regulacja dotycząca wybranych praw
konstytucyjnych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

W Polsce po 1989 r. powstał oryginalny system konstytucyjny łączący główne
cechy systemu parlamentarnego z silną władzą Prezydenta wybieranego w
wyborach powszechnych. Zostaną przedstawione podstawowe zasady polskiego
prawa konstytucyjnego oraz główne cechy instytucji politycznych (podział włazy,
dualizm egzekutywy, odpowiedzialność Rady Ministrów przed parlamentem, duże
kompetencje Prezydenta, silny premier, racjonalizacja systemu parlamentarnego).
Wiele miejsca zostanie poświęcone takim instytucjom jak demokracja
bezpośrednia, parlament, Prezydent, rząd, Trybunał Konstytucyjny, sądownictwo.

W1, W4, W5, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaprezentowanie wybranego orzeczenia polskiego Trybunału
egzamin pisemny, prezentacja Konstytucyjnego oraz udzielenie odpowiedzi na dwa pytania
opisowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla studentów zagranicznych programu Erasmus

Sylabusy
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Introduction to Polish Penal Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d03b6ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

funkcje aksjologiczne i podstawy prawa karnego
w demokratycznym państwie prawa na przykładzie
Polski

PRA_K3_W07

egzamin pisemny

W2

strukturę przestępstwa w polskim prawie karnym.

PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

system kar, środków karnych oraz środków
zabezpieczających oraz przesłanki ich stosowania.

PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W4

sposób praktycznego stosowania prawa karnego
w polskim porządku prawnym.

PRA_K3_W10

egzamin pisemny

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkować ryzyka związane z naruszeniem
aksjologii prawa karnego

PRA_K3_U07

egzamin pisemny

U2

rozróżniać typy kar, środków karnych oraz środków
zabezpieczających a także oceniać poprawność ich
orzekania w konkretnym przypadku

PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

argumentować o odpowiedzialności karnej lub jej
braku w oparciu o elementy struktury przestępstwa

PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

umiejętność przeprowadzania krytycznej i twórczej
analizy porównawczej koncepcji prawa karnego
z innymi rozwiązaniami akceptowanymi przez inne
kraje.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

164

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia polskiego prawa karnego w XX w.

W1

2.

Źródła prawa karnego w polskiej Konstytucji

W1, U1, K1

3.

Struktura przestępstwa - aspekty teoretyczne

W2, U3, K1

4.

Bezprawność i kontratypy

W1, W2, U3, K1

5.

Wina i okoliczności ją wyłaczające

W2, U3, K1

6.

Kary, środki karne i środki zabezpieczające

W1, W3, U2, K1

7.

Wybrane zagadnienia części szczególnej Kokdeksu karnego

W1, W4, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny
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Юридична українська мова (ukraiński język prawniczy)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfe2f1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do możliwości efektywnego wzięcia udziału w zajęciach z Szkoły Prawa Ukraińskiego

C2

Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności językowych z zakresu języka ukraińskiego i prawniczego
języka ukraińskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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podstawowe słownictwo języka ukraińskiego,
w szczególności dotyczące nauk prawnych. Student
potraﬁ zrozumieć (także z kontekstu) wypowiedź
w języku ukraińskim dotyczącą zagadnień prawnych

W1

PRA_K3_W02

zaliczenie

PRA_K3_U08

zaliczenie

PRA_K3_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
posługiwać się podstawowym słownictwem z zakresu
ukraińskiego języka prawnego

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
samodzielnego poszerzania swojej wiedzy z zakresu
języka ukraińskiego (w tym prawniczego języka
ukraińskiego)

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

40

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Gramatyka, alfabet i fonetyka języka ukraińskiego

W1

2.

Podstawowe słownictwo języka ukraińskiego

W1, U1, K1

3.

Słownictwo specjalistyczne (prawnicze) języka ukraińskiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Odpowiedź na pytania zadane w czasie kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Judicial application of interational law - workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d094c70.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie słuchaczy z instytucjonalnym rozwojem sądowego stosowania prawa międzynarodowego

C2

uświadomienie słuchaczom znaczenia sądowego stosowania prawa dla międzynarodowego porządku prawnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znajomość form i rodzajów instytucji sądowych, które
stosują prawo międzynarodowe na tle mechanizmów
rozstrzygania sporów międzynarodowych

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

W2

znajomość społecznych, politycznych, kulturowych
i aksjologicznych uwarunkowań stosowania prawa
międzynarodowego przed sądami międzynarodowymi
i krajowymi

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08

esej, prezentacja

W3

znajomość jurysdykcyjnych forów w stosunkach
międzynarodowych

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13

esej, prezentacja

znajomość metod interpretacji stosowanych przez
sądy międzynarodowe

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

esej, prezentacja

umiejętność odróżniania jurysdykcyjnych forów
w stosunkach międzynarodowych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

esej, prezentacja

umiejętność krytycznej analizy wyroków i opinii
doradczych sądów międzynarodowych i instytucji
arbitrażowych

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

esej, prezentacja

umiejętność krytycznej oceny argumentacji prawniczej
sądów międzynarodowych

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_U14,
PRA_K3_U18

esej, prezentacja

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

esej

W4

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

wspieranie sądowego rozstrzygania sporów
międzynarodowych
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K2

wspieranie przestrzegania reguł prawa
międzynarodowego

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie referatu

40

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

rozwój sądownictwo międzynarodowego i multiplikacja sądów międzynarodowych

W1, W3, U1, K1

2.

prawo międzynarodowe w orzecznictwie Stałego Trybunału Arbitrażowego i
Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

3.

prawo międzynarodowe w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

4.

prawo międzynarodowe w orzecznictwie międzynarodowych sądów karnych

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1, K2

5.

prawo międzynarodowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1, K2

6.

prawo międzynarodowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

7.

prawo międzynarodowe w orzecznictwie sądów krajowych

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach; pozytywna ocena prezentacji lub eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
II-V rok

Sylabusy
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Judicial Cooperation in Criminal Matters in EU
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d02cc0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami współpracy sądowej w sprawach karnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady funkcjonowania współpracy sądowej
w sprawach karnych w UE.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny
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W2

Student zna i rozumie obowiązki sądów związane
z wykonywaniem i wnioskowaniem o pomoc prawną
w sprawach karnych w UE.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

Student zna i rozumie prawa procesowe jednostek,
których dotyczy wykonywana pomoc prawna.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

U1

Student potraﬁ wybrać odpowiedni instrument
pomocy prawnej w ramach współpracy sądowej
w sprawach karnych w UE.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ zaprojektować rozstrzygnięcie sądu
dotyczące wykonania lub odmowy wykonania pomocy
prawnej.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ wskazać, czy doszło do naruszenia
praw procesowych jednostki oraz uzasadnić wybór
określonego środka ochrony prawnej.

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do oceny rezultatów wyboru
określonego instrumentu pomocy prawnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

rozwiązywanie kazusów

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

20

analiza orzecznictwa

30

analiza aktów normatywnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wyjaśnienie celów świadczenia pomocy prawnej w sprawach karnych.
2. Porównanie tradycyjnego modelu współpracy sądowej w sprawach karnych z
modelem europejskim.
3. Zasady współpracy sądowej w sprawach karnych w UE.
4. Źródła prawa - decyzje ramowe oraz dyrektywy dotyczące współpracy sądowej
w sprawach karnych.

W1, U1

2.

1. Instrumenty dotyczące przekazywania osób poszukiwanych - porównanie
ekstradycji oraz europejskiego nakazu aresztowania.
2. Wydanie europejskiego nakazu aresztowania.
3. Przeszkody do wydania europejskiego nakazu aresztowania - zasada
proporcjonalności.
4. Wybór alternatywnego instrumentu pomocy prawnej, np. wpis do Systemu
Informacji Schengen, europejski nakaz dochodzeniowy z wnioskiem o odebranie
wyjaśnień.
5. Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania:
a) decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych,
b) termin wydania postanowienia,
c) podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania,
d) szczególna sytuacja obywatela oraz stałego rezydenta,
e) zasada specjalności i wyjątki,
f) odroczenie przekazania,
g) tymczasowe przekazanie.
6. Konsekwencje wykonania lub odmowy wykonania europejskiego nakazu
aresztowania.

W2, U2, K1

3.

1. Prawa podstawowe jednostek, których dotyczy realizowana pomoc prawna.
2. Prawo do sprawiedliwego procesu.
3. Prawo do obrony.
4. Prawo do tłumaczenia.
5. Prawo kontaktu z rodziną i bliskimi.

W3, U3, K1

4.

1. Instrumenty dotyczące przekazywania orzeczeń do wykonania.
2. Przekazanie do wykonania na terytorium innego państwa członkowskiego kary
pozbawienia wolności - przesłanki.
3. Przekazanie do wykonania na terytorium innego państwa członkowskiego kary
ﬁnansowej - przesłanki.
4. Podstawy odmowy wykonania pomocy prawnej w zakresie przekazywania
orzeczeń do wykonania.

W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny.Szczegółowe zasady zaliczenia określa prowadzący na
pierwszym wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład przeznaczony dla studentów zagranicznych - uczestników międzynarodowych programów wymiany: Erasmus+,
DAAD, Staż.

Sylabusy
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Konstytucyjne podstawy działania sądów - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0e654b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prawidłowe stosowanie prawa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

geneza współczesnej pozycji ustrojowej sądów

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W05

zaliczenie
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współczesne modele ustrojowej pozycji sądów

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

zaliczenie

W3

sądy we współczesnym państwie demokratycznym

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W19

zaliczenie

W4

konstytucyjne tradycje polskiej władzy sądowniczej

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07

zaliczenie

W5

pozycja ustrojowa sądów w Konstytucji RP

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09

zaliczenie

W6

ustrojowa rola SN i NSA – czy sądy te mają przede
wszystkim gwarantować prawidłowe wymierzanie
sprawiedliwości w jednostkowych sprawach, czy
czuwać nad jednolitością orzecznictwa?

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14

zaliczenie

W7

rola KRS, Prezydenta i innych organów państwa
w gwarantowaniu niezależności sądów

PRA_K3_W11,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18

zaliczenie

gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziów

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W18

zaliczenie

czy sędziowski paradygmat stosowania prawa
odpowiada wymaganiom Konstytucji – ocena praktyki

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W19

zaliczenie

W10

multikonstytucjonalizm – czy reinterpretacja
podstawowych zasad ustrojowych wpływa
na konstytucyjne podstawy działania sądów?

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14

zaliczenie

W11

polityczny spór o władzę sądowniczą – czy jest sporem
o konstytucyjne podstawy działania sądów?

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04

zaliczenie

W2

W8

W9

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraci odróżniać normy konstytucyjne
od norm politycznych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U13

zaliczenie

U2

student potraﬁ wyjaśnić treść norm konstytucyjnych
i dokonać ich interpretacji

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12

zaliczenie

Sylabusy
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U3

student potraﬁ ocenić zgodność z Konstytucją
regulacji ustawowej oraz działań organów władzy
publicznej

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uwzględniania znaczenia podstawowych praw
konstytucyjnych przy wykonywaniu zawodów
prawniczych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K10

zaliczenie

K2

dalszego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie prawa konstytucyjnego

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przeprowadzenie badań literaturowych

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój sądownictwa na tle zasady podziału władzy

W1, W10, W2, U1, U2,
U3, K1, K2

2.

Wspólczesne modele władzy sądowniczej i ich znaczenie dla ochrony praw
człowieka

W2, W3, W8, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

międzyardowe i krajowe standary niezalezności sędziów i sądów

W10, W3, W5, U1, U2,
U3, K1, K2

4.

Dopuszczalne ingerencje organów władzy ustawodawcze iwykonawczej w
funkcjonowanie sądów

W11, W3, W5, W6, W7,
W8, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Wpływ modeli stosowania prawa na zakres władzy sędziowskiej i jej gwarancje

W10, W11, W9

6.

Spór o niezależność sądów, jako spór polityczny

W1, W10, W11, W2, W3,
W4, W5, W6, W7, W8,
W9, U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
zalicenie przedmiotu prawo konstytucyjne

Sylabusy
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Kryminalistyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cbf1668.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

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:

Sylabusy
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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

W2

metodologię nauk sądowych.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

zaliczenie

egzamin pisemny

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzać wybrane czynności procesowokryminalistyczne.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

U2

oceniać wartość i poprawność przeprowadzenia
dowodów naukowych i nienaukowych.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

46

przygotowanie do ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

rozwiązywanie zadań problemowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
181

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* 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

4.

Pobieranie materiału porównawczego (indywidualne i masowe).

W1, W2

Sylabusy
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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
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

Sylabusy
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Kryminologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc00fa2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z charakterem kryminologii jako nauki społecznej o teoretycznym i empirycznym
charakterze;

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi koncepcjami kryminologii i kierunkami badań
we współczesnej kryminologii

C3

Zapoznanie studentów z problemami i zagadnieniami pomiaru zjawiska przestępczości: interpretacja oﬁcjalnych
statystyk przestępczości oraz wyników badań wiktymizacyjnych.

C4

Uświadomienie słuchaczom roli i znaczenia teoretycznej i empirycznej wiedzy o osobie sprawcy przestępstwa,
oﬁerze przestępstwa i zjawisku przestępczości gromadzonej przez nauki społeczne dla zagadnień tworzenia
i stosowania prawa karnego i innych środków społecznej reakcji wobec zjawiska przestępczości.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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 rządzących
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

interpretacji 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 zjawiska

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 zjawisko przestępczości, uwarunkowań owej
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

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

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

Analizować i interpretować dane statystyki policyjnej,
sądowej i penitencjarnej i wykorzystywać te dane
do analizy rozmiarów, nasilenia, dynamiki i struktury
przestępczości ujawnionej.
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U2

U3

U4

U5

U6

Analizować i interpretować dane uzyskane
w badaniach self-report i badaniach wiktymizacyjnych,
konfrontować je z danymi oﬁcjalnych statystyk
i wyciągać wnioski co do rozmiarów, nasilenia,
dynamiki i struktury przestepczości rzeczywistej.

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

Stosować podstawowe kategorie pojęciowe dotyczące
etiologii zachowania przestępczego do interpretacji
i wyjaśniania 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

Stosować podstawowe kategorie pojęciowe dotyczące
analizy socjologicznej zjawiska przestępczości i jej
etiologii do opisu i wyjaśniania stanu i ewolucji
zjawiska społecznego przestępczości.

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

Stosować podstawowe kategorie pojęciowe
współczesnej wiktymologii dla 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

Stosować podstawowe kategorie pojęciowe nurtu
reakcji społecznej we współczesnej kryminologii
do analizy i oceny mechnizmów 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

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

32

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Sylabusy
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przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
177

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* 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 zjawiska przestępczości we współczesnej kryminologii: oﬁcjalne statystyki
przestępczości oraz metody badań empirycznych: badania self-report oraz
badania wiktymizacyjne.

W1, W3, W4, U1, U2

4.

Podstawowe koncepcje etiologii przestępczości we współczesnej kryminologii:
teorie biologiczne, psychologiczne i socjologiczne; paradygmat rodzajów ludzi
oraz 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, U5

6.

Społeczna reakcja na przestępczość i mechanizmy kontroli społecznej
przestępczości: ujęcie penologiczne i ujęcie socjologiczne; implikacje dla
zagadnień tworzenia i stosowania prawa.

W1, W4, W5, U6

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie minimum 24 pkt z egzaminu testowego obejmującego 40 pytań
jednokrotnego wyboru uwzględniających także kazusy wymagające
interpretacji w kategoriach kryminologicznych: 24 – 29 = dst; 30 – 31 =
+dst; 32 – 35 = db; 36 – 37=+db; 38 – 40 = bdb
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 od 2 roku

Sylabusy
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Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0c7624.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi substancji psychoaktywnych na gruncie
farmakologii i toksykologii, psychologii, kryminologii i prawa karnego

C2

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu fenomenologii i epidemiologii zjawiska narkomanii w perspektywie
historycznej oraz współcześnie.

C3

Przekazanie studentom wiedzy na temat kryminologicznej problematyki zjawiska narkomanii w szczególności
kwestii kryminogennej jej roli.

C4

Przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowym form i kierunków polityki narkotykowej we współczesnym
świecie i w Polsce.

C5

Zapoznanie studentów z prawnomiędzynarodowymi regulacjami dotyczącymi środków odurzających i substancji
psychotropowych w ramach ONZ oraz UE.

C6

Zapoznanie studentów z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnokarnych; analiza dogmatyczna ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii z 2005 r. także w świetle orzecznictwa TK, SN i sądów powszechnych.

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
substancji psychoaktywnych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny

W2

podstawowe dane jakościowe i ilościowe dotyczące
zjawiska narkomanii w perspektywie historycznej
i współcześnie

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny

W3

podstawowe pojęcia i kategorie analizy dotyczące
związków pomiędzy zjawiskiem narkomanii
a przestępczością.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny

podstawowe pojęcia oraz koncepcje dotyczące polityki
narkotykowej we współczesnym świecie

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

zakres i treść regulacji prawnomiędzynarodowych
dotyczących przeciwdziałania narkomanii w ramach
ONZ oraz Unii Europejskiej.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W4

W5

Sylabusy
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W6

treść regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania
narkomanii w ustawodawstwie polskim

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

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_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

interpretować i stosować przepisy ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego udziału w społecznej dyskusji na temat
kwestii związanych z polityka narkotykową i jej
ramami prawnymi

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

30

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia nauk biologicznych, społecznych i prawnych w odniesieniu do
problematyki narkotyków i narkomanii

W1, U1, K1

2.

Fenomenologia i epidemiologia zjawiska narkomanii współcześnie i w
perspektywie historycznej.

W2, K1

3.

Kryminogenna rola zjawiska narkomanii

W3, K1

4.

Podstawowe założenia i formy polityki narkotykowej we współczesnym świecie
oraz w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia oraz form regulacji
prawnej.

W1, W4, K1

5.

Prawnomiędzynarodowe regulacje dotyczące narkotyków i narkomanii na
poziomie ONZ oraz Unii Europejskiej.

W1, W5, U1, K1

6.

Regulacje polskiej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, że szczególnym
uwzględnieniem regulacji prawnokarnych.

W1, W6, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie minimum 18 punktów z egzaminu testowego obejmującego 30
pytań jednokrotnego wyboru: 18 – 20 = dst; 21 – 22 = + dst; 23 – 24 =
db; 25 – 26 = +db; 27 – 30 = bdb;

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot od 2 roku

Sylabusy
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Konstytucja w praktyce - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d165734.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką środków ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki

C2

Przekazanie studentom wiedzy na temat zasad bezpośredniego stosowania konstytucji

C3

Uświadomienie studentom potrzeby znajomości treści normatywnej praw jednostki oraz warunków ich
ograniczania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

zaliczenie

działanie mechanizmów ochrony praw jednostki

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

zaliczenie

treść normatywną poszczególnych praw i wolności
jednostki

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W12

zaliczenie

identyﬁkować przypadki naruszeń praw jednostki

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U18

zaliczenie

stosować konstytucyjne mechanizmy ochrony praw
jednostki

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U18

zaliczenie

krytycznie analizować przepisy konstytucyjne
i ustawowe oraz dotyczące ich orzecznictwo

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania działań na rzecz ochrony
konstytucyjnych praw i wolności jednostki

PRA_K3_K10

zaliczenie

K2

prezentowania argumentacji konstytucyjnej, w tym
formułowania zarzutu niekonstytucyjności prawa

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
warsztaty

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie projektu

30

przygotowanie ekspertyzy

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warsztaty będą obejmowały trzy moduły: 1) kontrola konstytucyjności prawa w
postępowaniu przed TK (studenci będą przygotowywać projekty: skargi
konstytucyjnej oraz wniosku, 2) kontrola wstępna w postępowaniu przed TK
(studenci będą przygotowywać projekt zażalenia na postanowienie o odmowie
nadania dalszego biegu skardze lub wnioskowi, 3) zarzut niekonstytucyjności w
postępowaniu sądowym (studenci będą rozstrzygać problemy konstytucyjne,
przygotowując projekty opinii prawnych i pism procesowych w różnych
postępowaniach sądowych. Prezentacja stanowisk ustnych będzie odbywać się w
ramach symulacji rozpraw.

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

2.

W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną zasady przygotowywania pism
procesowych i ich specyﬁki w postępowaniu przed TK (zwłaszcza formułowania
zarzutu niekonstytucyjności), procedury przed TK, roli uczestników, rodzajów
orzeczeń TK. Zajęcia zakładają interaktywność, uczestnicy warsztatów będą
ustosunkowywać się do pism przygotowanych przez inne osoby/inny zespół.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia będzie obecność na zajęciach oraz zaangażowanie
w zadania praktyczne.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdane egzaminy z przedmiotów: Prawo konstytucyjne oraz Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce

Sylabusy
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Kultury prawne Azji i Afryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc067d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania na rzecz ochrony praw człowieka również
w odniesieniu do niezachodniego kręgu kulturowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do zajęć

20

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do egzaminu

51

analiza orzecznictwa

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
166

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Po co oraz jak badać inne kultury prawne?

W1

Sylabusy
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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)

2.

W2, W3, U1, U2, K1

- 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.
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.

3.

W2, W3, U1, U2, K1

- zarys rozwoju współczesnego prawa chińskiego (legislacja; sądownictwo; zawody
prawnicze).
- prawa człowieka w Chinach.
- problematyka konstytucjonalizmu konfucjańskiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

test jednokrotnego wyboru; uzyskanie min. 51% prawidłowych odpowiedzi
prowadzi do zaliczenia kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony I rok studiów

Sylabusy
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Legal English - Workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0786e8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z podstawowymi elementami prawniczego języka angielskiego

C2

Wprowadzenie do formalnych struktur leksykalnych w obszarze prawa handlowego, gospodarczego, ﬁnansowego
i karnego

C3

Wprowadzenie do wybranych zagadnień prawnych anglosaskich kręgów kulturowych

C4

Rozwinięcie umiejętności rozumienia oraz redagowania tekstów prawniczych

C5

Zdobycie zdolności formułowania wypowiedzi ustnych na wybrane zagadnienia prawne

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

terminy prawnicze z poszczególnych dziedzin prawa
brytyjskiego i amerykańskiego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

zaliczenie pisemne

odmienne kręgi kulturowe wraz z ich
charakterystycznymi elementami prawa

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować prezentację ustną z zakresu różnych
dyscyplin prawa

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ przygotować podstawowe wypowiedzi pisemne, PRA_K3_U15,
redagować i klasyﬁkować pisma prawnicze
PRA_K3_U18

zaliczenie pisemne

U3

rozumie wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu prawa.
Potraﬁ interpretować uzyskane wiadomości.

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwijania umiejętności z zakresu prawniczego języka
angielskiego

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

zaliczenie pisemne

K2

kontynuowania studiów za granicą i w ramach
programów wymian studenckich na kierunkach
prawniczych

PRA_K3_K06

zaliczenie pisemne

K3

rozumienia systemów prawnych Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

60

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

60

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do terminologii prawniczej: istota kolokacji i przyimków

W1, W2

2.

Istota pracy w różnych obszarach prawa: różne zawody prawnicze

W2, K1, K2

3.

Podstawowe pisma prawnicze: słownictwo, charakterystyczne elementy

U2, U3

4.

Rodzaje sądów w USA i Wielkiej Brytanii

W2, U1, U3

5.

Sąd Najwyższy USA

U1, U3, K2, K3

6.

Charakterystyka wybranych sędziów Sądu Najwyższego

W2, U3, K1, K3

7.

Resume prawnicze

U2, K1

8.

Prawo pracy: zatrudnienie, kontrakt, ustanie stosunku pracy

W1, U1, U3

9.

Szkoda powstała z tyt. nienależytego wykonania zobowiązania

U1, U2, U3, K1

10.

Prawo deliktów

W1, U3, K1

11.

Odpowiedzialność deliktowa

W1, U2, U3, K1

12.

Zaniedbanie

W1, U3, K1

13.

Prawo korporacyjne

W1, U3, K1

14.

Rodzaje kontraktów: słownictwo, archaizmy

U1, U2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne obecność, udział w zajęciach, pozytywny wynik testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość angielskiego na poziomie min. B1

Sylabusy
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Legislacja i techniki legislacyjne – warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d189709.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatów jest wyrobienie u studentów praktycznych umiejętności związanych z opinowaniem
i tworzeniem tekstów aktów normatywnych, dokonywaniem Oceny Skutków Regulacji. Absolwent kursu posiada
praktyczną znajomość zasad techniki prawodawczej oraz wybranych konstytucyjno-prawnych aspektów procesu
prawotwórczego.

C2

Celem warsztatów jest ponadto wyrobienie u studentów świadomości problemów związanych z zadaniami
i kompetencjami różnych podmiotów uczestniczących w procesach prawodawczych oraz z aktualnie
obowiązującymi regulacjami proceduralnymi w tym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student charakteryzuje zagadnienia związane
ze statusem nauk o tworzeniu prawa i legislacji

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

zaliczenie

W2

student charakteryzuje zadania i kompetencje
poszczególnych podmiotów działających w procesie
tworzenia prawa

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08

zaliczenie

W3

student objaśnia fundamentalne zasady prawne
dotyczące procesu prawotwórczego, jak również
szczegółowe reguły techniki prawodawczej

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W12

zaliczenie

U1

student opiniuje projekt tekst aktu normatywnego
oraz przedstawia argumenty uzasadniające przyjęte
stanowisko

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14

zaliczenie

U2

student przygotowuje projekt tekstu aktu
normatywnego

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U13

zaliczenie

U3

student opiniuje projekt uzasadnienia tekstu aktu
normatywnego (w tym oceny skutków regulacji albo
podobnego dokumentu)

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U13

zaliczenie

student współpracuje z grupą przy przygotowaniu prac PRA_K3_K06,
pisemnych oraz wystąpień ustnych
PRA_K3_K09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

45

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do zajęć

30

analiza aktów normatywnych

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka nauk o tworzeniu prawa i legislacji. Interdyscyplinarne perspektywy
badawcze

W1

2.

Zadania i kompetencje poszczególnych podmiotów działających w procesie
tworzenia prawa

W2

3.

Zasady prawne (w tym standardy konstytucyjne) w zakresie tworzenia prawa oraz
zasady techniki prawodawczej

W3

4.

Zasady i praktyka opiniowania projektów tekstów aktów normatywnych

U1, K1

5.

Redagowanie projektów tekstów aktów normatywnych

U2, K1

6.

Zasady konstruowania uzasadnień projektów tekstów aktów normatywnych

U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocenie podlega całosemestralna aktywność studenta, polegająca na
przygotowywaniu prac pisemnych (opinii legislacyjnych, projektów aktów
normatywnych, uzasadnień projektów aktów normatywnych) oraz
uczestnictwie w dyskusjach na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Logika praktyczna (nieformalna) - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d18f67b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z problematyką oceny poprawności logicznej argumentacji
pojawiających się w przestrzeni publicznej, zwłaszcza dotyczących szeroko omawianych zagadnień prawnych.
Ocena ta dokonywana będzie w oparciu o wiedzę wchodzącą w skład tzw. logiki praktycznej, identyﬁkującej
często spotykane błędy i manipulacje pojawiające się w dyskursie, które zostaną szczegółowo omówione
i przećwiczone w ramach zajęć. Ich efektem ma być wypracowanie przez uczestników umiejętności praktycznych
posługiwania się wiedzą logiczną w codziennej pracy prawnika, niezbędnych do jej prawidłowego wykonywania.
Przedmiot stanowi uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobywanych przez słuchaczy w ramach modułu „Logika
dla prawników” na I roku studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

główne typy i przypadki błędów (fallacies)
wpływających na ocenę argumentacji.

PRA_K3_W14

prezentacja

U1

analizować argumentację w sformułowaną w języku
potocznym pod kątem najpopularniejszych błędów
(fallacies) i sam unika tych błędów formułując swoją
argumentację

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

prezentacja

U2

trafnie charakteryzować podstawowe ograniczenia
języka i własnej argumentacji oraz sprawnie obracać
się w ramach jej poprawności.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

prezentacja

PRA_K3_K06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej analizy przypadków publicznego użycia
języka i identyﬁkacji przypadków manipulacji
językiem.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

35

przygotowanie do zajęć

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie logiki praktycznej i jej zastosowania oraz formalnej i nieformalnej
poprawności argumentu

W1, U1, U2, K1

2.

Błędy nierelewancji

W1, U1, U2, K1

3.

Błędy związane z rzekomą przyczynowością

W1, U1, U2, K1

4.

Błędne generalizacje i indukcje

W1, U1, U2, K1

5.

Analogie, podobieństwa i nieostrości

W1, U1, U2, K1

6.

Błędne posługiwanie się danymi statystycznymi

W1, U1, U2, K1

7.

Równia pochyła, jej rodzaje i argumenty podobne

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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8.

Strategie mylenia i zwodzenia w dyskursie politycznym i na sali sądowej

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, aktywny udział, przygotowanie prezentacji
wybranego problemu z zakresu logiki praktycznej na przykładzie
rzeczywistej argumentacji publicznej
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Ład korporacyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0d1e7b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania ładu (nadzoru) korporacyjnego w spółkach publicznych, na tle
uwarunkowań prawno-instytucjonalnych i ekonomicznych, w Polsce i w innych systemach corporate governance.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

476 / 1069

W1

prawne, instytucjonalne i ekonomiczne
uwarunkowania ładu korporacyjnego w Polsce
i wybranych systemach corporate governance.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozwiązywać problemy z zakresu ładu korporacyjnego
na tle prawa polskiego i unijnego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów dalszego pogłębiania wiedzy
dotyczącej ładu korporacyjnego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- pojęcie ładu (nadzoru) korporacyjnego – ujęcie węższe i szersze
- spółka akcyjna w ujęciu prawnym (na tle innych form korporacyjnych),
historycznym i ekonomicznym (teoria agencji, teoria splotu kontraktów, teoria
korporacji jako instytucji społecznej)
- rozumienie interesu spółki
- zagadnienia z zakresu prawa zgrupowań spółek (prawa koncernowego)
- modele nadzoru korporacyjnego – otwarty model anglosaski i europejski model
kontroli wewnętrznej

1.

W1, U1, K1

- rynek kapitałowy w Polsce – ramy prawne i instytucjonalne, perspektywy rozwoju
-prawa akcjonariuszy i ich ochrona
- organy w spółce akcyjnej – kompetencje i wzajemne relacje
- funkcje i wewnętrzna organizacja rady nadzorczej; komitety rady i niezależni
członkowie rady
- nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań, pożądana znajomość podstaw prawa cywilnego i handlowego

Sylabusy
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Mediacja w sprawach międzynarodowych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d145830.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu negocjacji i mediacji w sporach z elementem transgranicznym, w tym poszukiwania
niezbędnych danych do analizy zjawisk prawnych występujących na styku różnych jurysdykcji oraz kultur
prawnych.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu konsekwencji prawnych dotyczących stanu faktycznego oraz następstw decyzji
o metodzie rozwiązania sporu.

C3

Zapoznanie słuchaczy z metodami rozwiązywania konﬂiktów, w tym konieczności uwzględnienia elementów
pozanormatywnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma pogłębiona wiedzę o relacjach pomiędzy
systemem prawa a systemami kulturowymi,
politycznymi i ekonomicznymi.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W12

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

student posiada dogłębną znajomość metod
stosowanych przez mediatorów w sprawach
międzynarodowych.

PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie na ocenę, esej

U1

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

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09

zaliczenie na ocenę, esej

U2

przeprowadzić postępowanie mediacyjne z udziałem
stron.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

student posiada umiejętność łączenia wiedzy
prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych.

PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę, esej

podjęcia decyzji o kierunku rozwoju zawodowego.

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

student ma świadomość relacji interpersonalnych i ich
znaczenia w rozwiązywaniu konﬂiktów.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K3

podejmowania działań na rzecz rozwoju kultury
prawnej.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie eseju

20

rozwiązywanie kazusów

20

analiza problemu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie mediacji. Mediacja a proces sądowy. Konﬂikt i mediacja w sporze
międzynarodowym. Podstawowe modele rozwiązywania i rozstrzygania sporów.

W1, K3

2.

Deﬁnicja konﬂiktu. Źródła i dynamika konﬂiktu. Mapa konﬂiktu. Mediacje a
negocjacje. Napięcie między kreowaniem a dystrybucją wartości, empatią
a asertywnością i relacjami osób zaangażowanych w konﬂikt.

W1, U1, K2

3.

Komunikacja interpersonalna. Relacja prawnik - klient. Relacja mediator - prawnik
- klient. Relacje w strukturach korporacyjnych, sporach zbiorowych
i wielopłaszczyznowych. Zmienność ról w zakresie wykonywanej funkcji. Konﬂikt
interesów. Wyzwania w zakresie kreowania ugody. Elementy psychologii i barier
kulturowych.

W2, U1, K2

4.

Zasady mediacji: dobrowolność, bezstronność, poufność. Rodzaje mediacji:
facylitatywne, ewaluatywne, transformatoryjne, narracyjne, mediacje w sporach
o wartości. Dobór mediacji do kontekstu kulturowego i jurysdykcji wykonania
potencjalnej ugody. Formalne aspekty przeprowadzenia mediacji i wykonania
ugody.

W1, W2, U3, K2

5.

Kwestie kulturowe w mediacji. Mediacje w wybranych obszarach geograﬁcznych.
Styl mediacji a wartości normatywne, społeczne i kulturowe.

W1, W2, U3, K3

6.

Przygotowanie do procesu mediacji. Etapy mediacji. Wynik mediacji i wykonanie
ugody zawartej przed mediatorem. Udział biegłych i tłumaczy w mediacji
międzynarodowej.

U1, U2

7.

Mediator - rola, umiejętności i osobowość. Etyka w zawodzie mediatora. Konﬂikt
interesów. Regulacja prawna zawodu mediatora w UE. Świadczenie usług w
obszarze
mediacji w sporach międzynarodowych.

W1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student obowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez
prowadzącego, jednak nie krótszym niż 7 dni, przygotować
zadanie w postaci opracowania strategii postępowania z
zadanym stanie faktycznym (zaliczenie na ocenę). Dodatkowo
wypowiedzieć się w formie eseju na zadany temat lub
przygotować prezentację na zadany temat. Wybór nastąpi z listy
tematów ogłoszonej w połowie semestru.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe, możliwe w formie on line.

Sylabusy
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Międzynarodowe prawo humanitarne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0f0e65.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami oraz normami międzynarodowego prawa humanitarnego

C2

wyjaśnienie pojęć funkcjonujących w ramach międzynarodowego prawa humanitarnego (takich jak
międzynarodowy i niemiędzynarodowy konﬂikt zbrojny, działania zbrojne, kombatant, cel wojskowy, dobra
szczególnie chronione)

C3

szczegółowe omówienie dwóch nurtów międzynarodowego prawa humanitarnego - zakazów i ograniczeń
dotyczących prowadzenia działań zbrojnych oraz ochrony poszczególnych kategorii osób i obiektów w czasie
konﬂiktu zbrojnego i okupacji wojennej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
Student zna i rozumie treść i znaczenie podstawowych
zasad i norm międzynarodowego prawa
humanitarnego oraz proces ich powstawania i zakres
zastosowania

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie relacje zachodzące między
zasadami i normami międzynarodowego prawa
humanitarnego a innymi dziedzinami prawa
międzynarodowego oraz systemami prawa krajowego,
jak również innymi naukami społecznymi
i humanistycznymi

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny,
Analiza sytuacji
przedstawionej w
wybranym fragmencie
ﬁlmu wojennego pod
kątem przestrzegania
zasad i norm
międzynarodowego
prawa humanitarnego.

W3

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia
funkcjonujące w ramach międzynarodowego prawa
humanitarnego oraz ich interpretację dokonywaną
przez orzecznictwo i doktrynę

PRA_K3_W02

egzamin pisemny

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U09

Analiza sytuacji
przedstawionej w
wybranym fragmencie
ﬁlmu wojennego pod
kątem przestrzegania
zasad i norm
międzynarodowego
prawa humanitarnego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny,
Analiza sytuacji
przedstawionej w
wybranym fragmencie
ﬁlmu wojennego pod
kątem przestrzegania
zasad i norm
międzynarodowego
prawa humanitarnego.

PRA_K3_K04

Analiza sytuacji
przedstawionej w
wybranym fragmencie
ﬁlmu wojennego pod
kątem przestrzegania
zasad i norm
międzynarodowego
prawa humanitarnego.

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Student potraﬁ właściwie interpretować i zastosować
zasady i normy międzynarodowego prawa
humanitarnego w odniesieniu do sytuacji
zachodzących w przypadku konﬂiktów zbrojnych

Student potraﬁ dokonać odpowiedniej analizy
problemów i aspektów związanych z implementacją
i stosowaniem międzynarodowego prawa
humanitarnego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do upowszechniania wiedzy
na temat międzynarodowego prawa humanitarnego
w społeczeństwie (w kręgach cywilnych i wojskowych)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

42

analiza aktów normatywnych

8

analiza orzecznictwa

5

rozwiązywanie kazusów

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza, rozwój i podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.
Międzynarodowe prawo humanitarne a prawa człowieka.

W1, W2, U1, K1

2.

Rozpoczęcie i zakończenie działań zbrojnych. Okupacja wojenna. Neutralność
wojenna.

W1, W3, U1

3.

Status kombatanta i status jeńca wojennego. Ochrona rannych, chorych i
rozbitków w konﬂiktach zbrojnych.

W1, W3, U1, U2

4.

Metody i środki prowadzenia działań zbrojnych.

W1, W3, U1, U2, K1

5.

Ochrona ludności cywilnej i osób cywilnych w czasie konﬂiktów zbrojnych.
Ochrona dóbr i obiektów o charakterze cywilnym.

W1, W3, U1, U2, K1

6.

Konﬂikty zbrojne o charakterze niemiędzynarodowym.

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Specyﬁka wojny morskiej.

W3, U1, U2

8.

Specyﬁka wojny powietrznej.

W3, U1, U2

9.

Odpowiedzialność karna za naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego.
Charakterystyka międzynarodowych trybunałów karnych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

10.

Rola i zadania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w sytuacji
konﬂiktów zbrojnych.

W2, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, projekcja ﬁlmów
dokumentalnych

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, Analiza sytuacji
przedstawionej w wybranym
fragmencie ﬁlmu wojennego pod
kątem przestrzegania zasad i norm
międzynarodowego prawa
humanitarnego.

Egzamin pisemny składa się z 25 pytań testowych. Za
każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum
13 punktów. Skala ocen: 13-15 pkt - ocena dostateczna
16-17 pkt - ocena plus dostateczna 18-20 pkt - ocena
dobra 21-22 pkt - ocena plus dobra 23-25 pkt - ocena
bardzo dobra Czas trwania egzaminu - 30 minut. Czas
trwania projekcji fragmentu ﬁlmu i analizy prawnej - 30
minut. Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 3 (są
one wliczane do ogólnej liczby punktów uzyskanych z
części testowej egzaminu).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Międzynarodowe prawo podatkowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cf07dﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego

C2

uświadomienie studentom problemów wynikających ze stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe problemy międzynarodowego prawa
podatkowego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny, kazus
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Umiejętności – Student potraﬁ:
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

egzamin pisemny, kazus

K1

student jest gotowy do przeprowadzenia analizy
wybranych problemów z zakresu międzynarodowego
prawa podatkowego i ich rozwiązania przy
zastosowaniu przepisów krajowych i umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania

PRA_K3_K01

egzamin pisemny, kazus

K2

student jest świadomy istnienia podstawowych
problemów międzynarodowego prawa podatkowego
i ma możliwość dalszego rozwoju w tym zakresie

PRA_K3_K06

egzamin pisemny, kazus

U1

znaleźć odpowiedź, czy w danej sytuacji faktycznej
powstaje obowiązek pobrania podatku u źródła.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

38

analiza aktów normatywnych

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

32

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza Modelu Konwencji OECD dot. unikania podwójnego opodatkowania,
omówienie bieżących projektów podatkowych realizowanych na gruncie
międzynarodowym np. Projekt BEPS.

W1

2.

Analiza treści wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych
przez Polskę, analiza przepisów krajowych, analiza wybranych stanów faktycznych
pod kątem prawidłowości zastosowania przepisów krajowych i umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składający się z testu dot. wiedzy ogólnej oraz
kazusów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność nieobowiązkowa

Sylabusy
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Monetary Law and Monetary Policy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67ceca2eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z instytucją pieniądza i jego funkcjonowaniem we współczesnej
gospodarce oraz polityką pieniężną, ze szczególnym uwzględnieniem ich prawnych ram. Celem przedmiotu jest
umożliwienie słuchaczom - prawnikom połączenia wiedzy prawniczej i ekonomicznej w sposób dający głębsze
zrozumienie zachodzących procesów gospodarczych. Przedmiot ma być także punktem wyjścia dla osób
planujących karierę zawodową związaną z międzynarodowymi instytucjami ﬁnansowymi, bankowością centralną,
a także z sektorem bankowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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znajomość instytucjonalnych i funkcjonalnych
zagadnień bankowości centralnej

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny / ustny

W2

znajomość podstaw prawnych systemu pieniężnego
oraz regulacji walut obcych (prawo dewizowe)

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny / ustny

W3

znajomość i umiejętność zrozumienia polityki
pieniężnej, w tym jej celów, instrumentów oraz ram
prawnych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny / ustny

W4

znajomość ekonomicznych podstaw i słabych punktów
unii walutowych, w tym strefy euro

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny / ustny

W5

znajomość instytucjonalnych i prawnych podstaw
strefy euro, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
państw członkowskich z derogacją

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

znajomość procesu przyjmowania euro przez nowe
państwa członkowskie, ze szczególnym
uwzględnieniem przygotowań prawnych

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

W1

W6

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność zrozumienia funkcji pieniądza oraz jego
historycznej ewolucji

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny / ustny

U2

umiejętność zrozumienia mechanizmu kreacji
pieniądza i jego wpływu na inﬂację.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

25

analiza aktów normatywnych

15

rozwiązywanie kazusów

10

Sylabusy
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poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza badań i sprawozdań

10

analiza dokumentów programowych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Czym jest pieniądz? Funkcje i teorie pieniądza i próby jego zdeﬁniowania.
Podejście ekonomiczne - funkcje pieniądza. Rozwój historyczny. Podejście prawne
- teorie pieniądza. Prawny środek płatniczy. Gotówka i inne formy pieniądza w
obiegu.

W2, U1

2.

2. Kontekst: rola pieniądza w gospodarce. Podstawowe wprowadzenie do
problematyki rynków ﬁnansowych.

W2, U1, U2

3.

3. Mechanizm kreacji pieniądza w systemie pieniądza ﬁducjarnego. Rola banku
centralnego i banków komercyjnych. Mnożnik kreacji pieniądza (m). Podaż
pieniądza - baza monetarna i agregaty pieniężne. Inﬂacja i deﬂacja.

W3, U1, U2

4.

4. Polityka pieniężna - cele, instrumenty i polityki. Cel stabilności cen i inne cele
polityki pieniężnej. Stabilność cen i wzrost gospodarczy - czy istnieje związek?
Stopy procentowe, rezerwa obowiązkowa, operacje otwartego rynku.
Niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej - luzowanie ilościowe.
Restrykcyjna a ekspansywna polityka pieniężna. Mechanizm transmisyjny.

W3, U2

5.

5. Banki centralne. Funkcje banku centralnego. Renta emisyjna. Podstawy prawne
bankowości centralnej. Niezależność banku centralnego i jej aspekty. Zakaz
ﬁnansowania monetarnego. Rola banków centralnych w nadzorze
ostrożnościowym i systemowym nad rynkiem ﬁnansowym.

W1, W3

6.

6. Bankowość centralna w UE, Polsce i wybranych innych krajach. Europejski Bank
Centralny, Europejski System Banków Centralnych i Eurosystem. Narodowy Bank
Polski. Aspekty instytucjonalne i praktyczne.

W1, W5, U2

7.

7. Waluta i status walut obcych. Systemy kursów walutowych. Waluta jako
instrument polityki handlowej. Ograniczenia walutowe a swobodny przepływ
kapitału.

W2, U1

8.

8. Suwerenność monetarna. Historia, podstawy prawne i aktualna sytuacja
polskiej waluty. Unie walutowe. Teoria optymalnych obszarów walutowych (OCA).
Jednostronna dolaryzacja / euroizacja.

W2, W4, W5, U1

9.

9. Unia gospodarcza i walutowa w UE. Aspekty ekonomiczne, prawne i
instytucjonalne. Podstawy prawne euro. Wspólna polityka pieniężna a brak
wspólnej polityki ﬁskalnej. Kryzys w streﬁe euro i środki antykryzysowe. UGW i
„unia bankowa”. Rola EBC w reformie nadzoru ﬁnansowego w UE.
Międzynarodowa rola euro.

W1, W4, W5

Sylabusy
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10.

10. Przyjęcie euro - sytuacja Polski i innych nieuczestniczących państw
członkowskich UE. Derogacja i kryteria konwergencji. Argumenty za i przeciw
przyjęciu euro. Prawne i praktyczne aspekty przyjęcia euro. Doświadczenia innych
państw członkowskich.

W1, W4, W5, W6

11.

11. Waluta w prawie prywatnym. Prawny środek płatniczy i zasada nominalizmu.
Korekty wynikające z inﬂacji. Status prawny zobowiązań w walutach obcych.

W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny: trzy pytania opisowe, konieczne zaliczenie co
najmniej dwóch z nich na ocenę pozytywną. Egzamin ustny: pytania
egzamin pisemny / ustny
opisowe albo pytanie o ocenę stanu faktycznego z zakresu objętego
wykładem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Ocena ryzyka prawnego sporu podmiotów publicznych: proces sądowy
i drogi alternatywne - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d14a8ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student potraﬁ zdecydować czy spór prawny, w który zaangażowany jest podmiot gospodarczy lub
administracyjny powinien być rozwiązany w postępowaniu sądowym, w mediacji czy w innym alternatywnym
trybie.

C2

Student potraﬁł będzie zaprojektować schemat postępowania w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.

C3

Student potraﬁł będzie ustalić konsekwencje i następstwa decyzji o metodzie rozwiązania sporu, w aspekcie
ekonomicznym, wizerunkowym i normatywnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student nabędzie wiedzę dotycząca uwarunkowań
decyzyjnych w aspekcie normatywnym,
wizerunkowym i ekonomicznym.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15

zaliczenie pisemne

W2

metody rozwiązywania sporów zarówno sądowe, jak
i pozasądowe.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

zaliczenie pisemne

W3

student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie
normatywnych i pozanormatywnych następstw
wyboru drogi rozwiązania konﬂiktu.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie pisemne

U1

ustalić parametry istotne dla oceny następstw
wybranego modelu postępowania na drodze
rozwiązywania konﬂiktu.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

kazus

U2

wskazać metodę badawaczą, która w przypadku
zastosowania, może posłużyć uzyskaniu argumentów
dla uzasadnienia decyzji.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12

kazus, wyniki badań

U3

przedstawić konsekwencje decyzji o sposobie
rozwiązania sporu, sporządzić strategie postępowania,
dokonać jej optymalizacji ze względu na pożądany
efekt oraz oszacować koszty jej wdrożenia.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

kazus

K1

student jest gotowy do tworzenia schematów
postępowania dla przedsiębiorców i podmiotów
administracji.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

zaliczenie pisemne

K2

student jest gotowy do implementacji badań
empirycznych w pracy prawniczej oraz uwzględniania
zagadnień etycznych w rozwiązywaniu konﬂiktów.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przeprowadzenie badań empirycznych

10

rozwiązywanie kazusów

20

rozwiązywanie zadań problemowych

20

Sylabusy
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analiza problemu

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza i ocena przesłanek normatywnych i pozanormatywnych w zadanym stanie
faktycznym.

W1, U1

2.

Budowa hipotetycznego rozstrzygnięcia sądowego wraz z jego uzasadnieniem.
analiza elementów procesowych uzyskania projektowanego rozwiązania.

W2, W3, U1

3.

Analiza PIN (position, intrest, needs) dla podmiotów uwikłanych w spór.

U1, U2, U3

4.

Analiza BATNA - analiza alternatywnej metody dla bazowego rozstrzygnięcia
sądowego.

W1, W3, U1, U3

5.

Budowa schematu decyzyjnego z uwzględnieniem struktury podmiotu
reprezentowanego oraz pudowa strategii postępowania dla osiągnięcia
projektowanego efektu.

W3, U1, U3, K1, K2

6.

Analiza przypadku - umiejętność ustalenia i oceny konsekwencji wizerunkowych i
ekonomicznych dla danego stanu faktycznego, po wdrożeniu wybranego modelu
decyzji.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

7.

Krytyczna analiza stosowania sądowej i pozasądowej metody rozwiązania sporu.

W3, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, kazus,
wyniki badań

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie analizy pisemnej na bazie dokumentów
sprawy 60%; egzempliﬁkacja parametrów istotnych i ich
wpływu na wybrany model decyzyjny 40%; dla uzyskania
zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie 70%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe. Możliwe uczestnictwo on line.

Sylabusy
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Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc0a959.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

kazus, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania wiedzy z zakresu prawa ochrony
środowiska i uwzględniania zmienności przepisów
w tym obszarze regulacji prawnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie referatu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

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 inwestycyjnobudowlany

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
kazus, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu w formie: pracy pisemnej na temat uzgodniony
indywidualnie z prowadzącym zajęcia albo egzaminu pisemnego
(rozwiązywanie kazusów).
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Ochrona praw osób niepełnosprawnych - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1557838572.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien uzyskać wiedzę na temat statusu prawnego oraz uprawnień przysługujących osobom
niepełnosprawnym – największej mniejszości w Polsce, a w konsekwencji student powinien umieć zaprezentować
zdobytą wiedzę w dyskusjach problemowych prowadzonych w trakcie kursu. Wg danych GUS i Pełnomocnika
rządu ds. osób niepełnosprawnych, w Polsce jest 6 milionów obywateli niepełnosprawnych. Osoby te oczekują
likwidacji barier i stworzenia warunków do korzystania z podmiotowości będącej rdzeniem prawa do wolności
i korzystania z praw człowieka, które warunkują pełne uczestnictwo w życiu społecznym (przede wszystkim
edukacji oraz prawa do pracy), gospodarczym i politycznym. Polska w 2012 roku ratyﬁkowała Konwencję
o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W 2018 roku został złożony do ONZ Raport Polski na temat realizacji praw
osób niepełnosprawnych. Państwo ma obowiązki względem zabezpieczenia obywateli przed ich wykluczeniem
społecznym oraz instytucjonalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

status człowieka w państwie konstytucyjnym,
przestrzegającym zasady państwa prawa
i sprawiedliwości społecznej, jego prawa i obowiązki.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10

esej

W2

PRA_K3_W02,
pojęcie niepełnosprawności oraz jej określenia prawne. PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

esej

W3

zadania państwa w zakresie formalnym i praktycznym
realizacji Konwencji o prawach Osób
Niepełnosprawnych.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

esej

W4

potrzebę podejmowania ciągłych działań na rzecz
podwyższania poziomu świadomości prawnej
w społeczeństwie w odniesieniu do zagadnień
omawianych w trakcie kursu.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W06

esej

U1

dokonać analizy aktów prawa krajowego realizujących
zobowiązania Polski wg Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, scharakteryzować zadania
państwa w omawianym zakresie.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

esej

U2

scharakteryzować zadania państwa związane
z realizacją Konwencji o prawach Osób
Niepełnosprawnych.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12

esej

U3

omówić status człowieka w państwie konstytucyjnym
w kontekście praw i obowiązków, zdeﬁniować pojęcie
niepełnosprawności.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U18

esej

U4

przedstawić status osób niepełnosprawnych oraz
omówić uprawnienia osób niepełnosprawnych
w obszarach: zdrowie, praca, edukacja,
zabezpieczenie społeczne, mobilność.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12

esej

przedstawić zdobytą wiedzę w formie pisemnej, jak
również w trakcie prowadzonych dyskusji.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

esej

K1

podejmowania działań na rzecz ochrony praw
człowieka, w szczególności jest gotów
do podejmowania działań na rzecz ochrony i pełnej
realizacji praw osób niepełnosprawnych.

PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

esej

K2

ciągłego uzupełniania wiedzy w zakresie omawianym
w trakcie kursu.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U5

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

54

przygotowanie do zajęć

20

rozwiązywanie zadań problemowych

5

analiza i przygotowanie danych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
114

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Określenie statusu człowieka w państwie konstytucyjnym, przestrzegającym
zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej.

W1, W3, U3, U5, K1

2.

Pojęcie niepełnosprawności oraz jej określenia prawne.

W1, W2, W4, U3, U5

3.

Formy zadań państwa przede wszystkim jako administracji i sądów w zakresie
formalnym i praktycznym realizacji Konwencji o prawach Osób
Niepełnosprawnych.

W3, U1, U2, U5, K1

4.

Analiza aktów prawa krajowego realizujących zobowiązania Polski wg Konwencji o
prawach Osób niepełnosprawnych.

W3, U1, U2, U5, K1, K2

5.

Dyskusja na temat dokumentu rządowego Strategia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych obejmującego obszary działania państwa mające na celu
włączenie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa. Tymi obszarami działań
państwa są: zdrowie, edukacja, zabezpieczenie społeczne i praca.

W3, W4, U1, U4, K1, K2

6.

Dyskusja na temat statusu osób niepełnosprawnych, przysługujących osobom
niepełnosprawnym uprawnieniach w obszarach: zdrowie, zatrudnienie i
aktywizacja zawodowa, edukacja, zabezpieczenie społeczne, mobilność oraz
dostępność publiczna.

W1, W2, W3, W4, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Formą zaliczenia przedmiotu będzie egzamin pisemny w formie eseju.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d1356e4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności w zakresie przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia i rzeczy
wraz z ujawnieniem i zabezpieczeniem materiału dowodowego oraz dokumentacją przebiegu czynności
procesowej oraz poznanie specyﬁki relacji organ procesowy – biegły i nauk sądowych, a w szczególności zdobycie
umiejętności prawidłowego formułowania postanowienia o powołaniu biegłego oraz weryﬁkacji opinii biegłego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

zaliczenie

U1

przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia i rzeczy
wraz z ujawnieniem i zabezpieczeniem materiału
dowodowego oraz dokumentacją przebiegu czynności
procesowej.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

zaliczenie

U2

prawidłowo współpracować z biegłymi w procesie
karnym (w zakresie wydania postanowienia
o powołaniu biegłego, oceny opinii biegłego pod
kątem formalnym i merytorycznym).

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

zaliczenie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05

zaliczenie

W1

terminologię i regulacje prawne z zakresu wybranych
czynności procesowych (oględziny, ekspertyza).

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

brania udziału w relacji pomiędzy organem
procesowym a biegłym, uwzględniając specyﬁkę
badawczą innych dziedzin nauki (nauk sądowych).

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

45

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie raportu

15

analiza badań i sprawozdań

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie ekspertyzy

3

przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
141

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I. Ślady kryminalistyczne:
- badania wybranych śladów kryminalistycznych (daktyloskopijnych,
biologicznych, mikrośladów, traseologicznych)
- badania mikrośladów i dokumentów technikami mikroskopowymi (mikroskop
stereoskopowy, w świetle spolaryzowanym, porównawczy) oraz
spektroskopowymi (VSC/EyeD2)

W1, U1

2.

II. Oględziny:
- modelowe oględziny miejsca zdarzenia
- dokumentacja miejsca zdarzenia (w tym dokumentacja 3D)
- ujawnianie i zabezpieczanie śladów
- dokumentacja czynności oględzin (protokół, fotograﬁa)

W1, U1

3.

III. Ekspertyza sądowa:
- wydanie postanowienia o powołaniu biegłego (dla modelowych ekspertyz oraz
dla case-study – w oparciu o zanimizowane akta sądowe)
- przebieg procesu badawczego w ekspertyzie
- pomiar i wynik badań w ramach ekspertyzy, interpretacja statystyczna wyników
badań identyﬁkacyjnych (porównawczych) z użyciem testów istotności (przy
wykorzystaniu m.in. programu Statistica i MS Excel, środowiska R)
- modelowa opinia biegłego
- ocena opinii biegłego przez organ procesowy

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Systematyczny udział w zajęciach, aktywność, rozwiązywanie zadań
indywidualnych lub w grupach podczas zajęć oraz w ramach pracy
domowej. Zaliczenie bez oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z kryminalistyki

Sylabusy
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Philosophy of Law in Action
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d073f8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 14, konwersatorium: 16
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przedstawienie ﬁlozoﬁcznych podstaw pragmatycznego i krytycznego sposobu myślenia
o prawie prezentowanego przez historyczny ruch realizmu prawniczego (gł. w wydaniu amerykańskim, ale także
obejmującym porównawcze odwołania do innych form realizmu, takich jak realizm skandynawski). W trakcie
semestru studenci będą mieli okazję posłuchać wykładu historyczno-ﬁlozoﬁcznego nt. myśli wybranych realistów
prawniczych, a następnie w trakcie konwersatorium zapoznają się bliżej z reprezentatywnymi tekstami
omawianych autorów. W rezultacie student będzie posiadał zarówno wiedzę teoretyczną (obejmującą odp.
na pytanie czym jest realizm prawniczy, jaki był jego wkład w historię myśli prawnej i jakie jest jego miejsce
na mapie koncepcji teoretyczno-prawnych), a także będzie potraﬁł samodzielnie omówić wybrane – w większości
klasyczne już dziś – dzieła takich realistów prawniczych jak O.W. Holmes, Jr., J. Frank, K. Llewellyn, M. Radin, U.
Moore, H. Yntemę, F. Cohena, W. Douglasa, H. Oliphanta, J. Hutchesona, czy R. Pounda. Student zapozna się
także ze współczesnymi interpretacjami realizmu; będzie potraﬁł ocenić wartość argumentów krytycznych pod
adresem realizmu i bronić autentycznych poglądów realistów przed powszechną i opartą na nieporozumieniach
nieżyczliwą krytyką. Student będzie potraﬁł zidentyﬁkować wątki realistyczne we współczesnym dyskursie
prawniczym a także dokonać własnej oceny wartości realizmu jako „praktycznej teorii prawa w działaniu”
ze współczesnego punktu widzenia. Kurs łączy ze sobą wątki teoretyczno-ﬁlozoﬁczne, historyczne (realizm to
ruch historyczny z I poł. XX wieku) oraz współczesne (z uwagi na nacisk położony na współczesne reinterpretacje
realizmu oraz na tzw. „nowy realizm”). W związku z tym student poza uzyskaniem wiedzy nt. historycznych
sposobów reﬂeksji nad prawem zdobędzie także zdolność wykorzystania tej wiedzy współcześnie, na sposób
praktyczny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

wiedza o tym, czym charakteryzował się amerykański
realizm prawniczy; znajomość poglądów
najważniejszych przedstawicieli realizmu
amerykańskiego; wiedza o zastosowaniu metod
empirycznych w prawoznawstwie (naturalizacja);
znajomość rożnych odmian realizmu prawnego (w
szczególności: umiejętność wskazania różnic
i podobieństw między realizmem amerykańskim
i realizmem skandynawskim).

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny

W2

znajomość głównych argumentów krytycznych wobec
realizmu; umiejętność odróżnienia argumentów
trafnych od argumentów fałszywych i nieżyczliwych
(które sprowadzają poglądy realistów do tzw.
„strawman views”.

PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W3

świadomość wielokierunkowych relacji między
prawem i innymi domenami/dyskursami (w
szczególności domeną badan empirycznych i domeną
zagadnień etycznych). Znajomość treści pojęcia
„sprawiedliwości społecznej”.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny

wiedza o historycznych instytucjach prawnych
(pierwsza połowa XX wieku, gł. USA), które stanowiły
przedmiot krytyki realistów

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

znajomość współczesnych interpretacji realizmu
(autorstwa B. Leitera, B. Tamanahy, H. Dagana
i innych); świadomość bagażu założeń ﬁlozoﬁcznych
(metaﬁzycznych, epistemicznych), które zakłada
„prawo w działaniu”. Umiejętność dokonania własnej
interpretacji realizmu wraz z oceną jego aktualności

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U2

umiejętność dokonania samodzielnej interpretacji
realizmu prawnego (jako teorii prawniczej, teorii
stosowania prawa itd.); umiejętność zidentyﬁkowania
realistycznych argumentów i wątków w dyskursie
teoretycznym i praktycznym o pawie

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do rzetelnego referowania problemów i oceniania
argumentów, problematyzacji zjawisk prawnych
w kontekstach spolecznych i ﬁlozoﬁcznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

14

konwersatorium

16

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

55

przygotowanie do egzaminu

42

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treść modułu jest częściowo opracowana w oparciu o wyniki badań w realizowanym przez
prowadzącego grancie Sonata NCN „Nowa krytyka amerykańskiego realizmu prawnego”
(2017-2020). Wykład (14 h) i konwersatoria (16h – do sumy 30h) – na przemian:
Wykład I: The vareities of legal realism [Odmiany realizmu prawniczego]
Krótkie wprowadzenie historyczne. Omówienie gł. cech charakteryzujących realizm prawniczy
w rożnych jego odmianach (gł. amerykańskiej i skandynawskiej*). „Realizm” – problem z
deﬁnicją. Wskazanie na podstawowe założenia ﬁlozoﬁczne, charakterystyczne dla tego
heterogenicznego ruchu. Realizm jako reakcja na „Langdellowską ortodoksję”. Realizm jako
„antyformalistyczny” i „ametaﬁzyczny” ruch w prawoznawstwie. Wskazanie na głównych
autorów realistycznych.
Wykład II: Holmes’ paths of law [Holmesowskie „ścieżki prawa”]
Historyczne omówienie postaci O.W. Holmesa (jako praktyka, sędziego SCOTUS, a także
ﬁlozofa prawa). Wskazanie na gł. wątki znajdujące się w „The Common Law”, „The Path of
the Law” i orzecznictwie Holmesa. Relacje myśli Holmesa do myśli pragmatystów (gł. Deweya
i Jamesa). Krótka dygresja biograﬁczna nt. Holmesa.
Konwersatorium I: omówienie zadanej lektury tekstów O.W. Holmesa: „The Path of the Law”,
„Law in Science and Science in Law” oraz jego słynnej dissenting opinion w sprawie
Lochnera.
Wykład III-IV: Radical forms of legal realism [Realizm skrajny]
Omówienie dwóch skrajnych form realizmu wynikłych z całkowicie odmiennych interpretacji
Holmesa: „lewicowego” realizmu J. Franka i „prawicowego” realizmu R. Pounda. Wyjaśnienie
podstawowych terminów. Wskazanie na błąd utożsamienia poglądów Franka lub Pounda z
twierdzeniami „realizmu” w ogóle. Krótka dygresja biograﬁczna nt. Franka i Pounda.
Konwersatorium II: omówienie zadanych fragmentów tekstów J. Franka, gł. „Law & The
Modern Mind”.

1.

Konwersatorium III: omówienie zadanej lektury tekstów R. Pounda: „The Call for a Realist
Jurisprudence”.
Wykład V: K. Llewellyn and the problem of legal method [K. Llewellyn i problem metody
prawniczej]
Omówienie myśli i inspiracji K. Llewellyna. Znaczenie Llewellyna. Llewellyn o metodzie
prawniczej. Interpretacja W. Twininga. Krótka informacja biograﬁczna nt. Llewellyna.
Llewellyn a The Uniform Commercial Code.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Konwersatorium IV: omówienie zadanej lektury tekstów K. Llewellyna, takich jak Some
Realism about Realism
Wykład VI: Realism and the empirical social science [Realizm a empiryczna nauka społeczna]
Omówienie znaczenia mniej znanych postaci realistów takich jak W. Cook, H. Yntema, U.
Moore, F. Rodell, F. Cohen, W. Douglas, czy H. Oliphant. Omówienie realizmu rozumianego
jako kierunek badań prawoznawczych oparty na osiągnięciach nauk empirycznych. Realizm
jako ruch intelektualny na amerykańskich wydziałach prawa (rola realizmu w stworzeniu
nowoczesnej amerykańskiej szkoły prawniczej).
Konwersatorium V - VI: Omówienie wybranych tekstów W. W. Cooka, W. Douglasa, F. Rodella,
F Cohena i H. Yntemy czy H. Oliphanta.
Wykład VII: Contemporary interpretations of American Legal Realism [Współczesne
interpretacje realizmu amerykańskiego]
Omówienie współczesnych sposobów interpretacji realizmu. Wskazanie na argumenty
nietrafne i nieżyczliwe: wyjaśnienie źródeł powielanych od lat nieporozumień wokół realizmu.
Krytyka Hartowskiej i Dworkinowskiej interpretacji realizmu prawnego. Określenie statusu
realizmu: czy to teoria prawa, teoria tworzenia prawa czy teoria orzekania? Omówienie
współczesnych interpretacji realizmu (Dagan, Leiter, Tamanaha, Priel). Określenie założeń
tzw. „nowego realizmu prawnego”. Reﬂeksja nad aktualnością myśli realistów
amerykańskich.
Konwersatorium VII (26-28h) + Konwersatorium VIII (bo w sumie 30 h): omówienie wybranych
fragmentów tekstów współczesnych interpretatorów realizmu – m.in. B. Leitera, H. Dagana,
B. Tamanahy i D. Priela. Dyskusja nt. relacji realizmu do innych teorii prawa (w tym ogólnych
teorii prawa takich jak: prawo natury czy pozytywizm prawniczy).
*W KOLEJNYCH LATACH MOŻLIWE POSZERZENIE KURSU TAKŻE O B. SZCZEGÓŁOWE WĄTKI
DOT. REALIZMU SKANDYNAWSKIEGO.

Sylabusy

510 / 1069

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie 5 krótkich pytań otwartych

konwersatorium

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie eseju na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (gwarantująca umiejętność swobodnego prowadzenia dyskusji
w języku angielskim oraz umiejętność napisania pracy zaliczeniowej po angielsku).

Sylabusy
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Podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67caa8221.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wpływ prawa unijnego oraz instytucji unijnych
na kształt polskiego prawa podatkowego

PRA_K3_W08

esej, egzamin pisemny /
ustny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U09

esej, egzamin pisemny /
ustny

PRA_K3_K06

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować przepisy polskiego prawa podatkowego
pod kątem ich zgodności z prawem unijnym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

uzupełniania wiedzy w oparciu o akty praw unijnego
oraz orzecznictwo TSUE
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie eseju

20

analiza orzecznictwa

15

analiza aktów normatywnych

15

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie prawa podatkowego Unii Europejskiej

W1, U1, K1

2.

Prawo pierwotne Unii Europejskiej a systemy podatkowe państw członkowskich

W1, U1, K1

3.

Swobody traktatowe a prawo podatkowe państw członkowskich

W1, U1, K1

4.

Znaczenie dyrektyw jako źródła prawa podatkowego Unii Europejskich

W1, U1, K1

5.

Harmonizacja prawa podatkowego państw członkowskich

W1, U1, K1

6.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku od wartości dodanej w orzecznictwie
TSUE

W1, U1, K1

7.

Neutralność podatku od wartości dodanej w orzecznictwie TSUE

W1, U1, K1

8.

Nadużycie prawa podatkowego w orzecznictwie TSUE

W1, U1, K1

9.

Harmonizacja akcyz

W1, U1, K1

10.

Harmonizacja pozostałych podatków pośrednich

W1, U1, K1

11.

Wpływ prawa unijnego na podatki bezpośrednie

W1, U1, K1

12.

Koncepcje harmonizacji podatków bezpośrednich

W1, U1, K1

13.

Współdziałanie państw członkowskich w sprawach podatkowych

W1, U1, K1

14.

Inicjatywy dotyczące przeciwdziałania erozji wpływów podatkowych państw
członkowskich

W1, U1, K1

Sylabusy

513 / 1069

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student - w celu zaliczenia przedmiotu - może wybrać pomiędzy
napisaniem eseju na temat uzgodniony z prowadzącym zajęcia i
następnie uzyskaniu pozytywnej oceny eseju w trakcie rozmowy
na jego temat z egzaminatorem, a złożeniem tradycyjnego
egzaminu w formie ustnej lub pisemnej (pytania opisowe).

514 / 1069

Polityka kryminalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc0e963.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

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

Sylabusy

znajomość i zrozumienie sposobów kontroli zjawisk
społecznych, w tym zjawiska przestępczości

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny

515 / 1069

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przeprowadzenie badań literaturowych

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

36

analiza aktów normatywnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
161

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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

4.

Strategie kryminalnopolitycznych działań na płaszczyźnie stanowienia norm
prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego

W2, U1

Sylabusy

516 / 1069

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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 35 pytań. Dla
uzyskania oceny dst (3.0) konieczne jest uzyskanie min.20 pkt.

517 / 1069

Polnisches Arbeitsrecht
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfb6d60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami polskiego prawa pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe regulacje polskiego prawa pracy.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny

518 / 1069

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

znaleźć i zinterpretować podstawowe regulacje
polskiego prawa pracy.

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego samodzielnego analizowania polskiego prawa
PRA_K3_K06
pracy.

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

analiza aktów normatywnych

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wprowadzenie: podstawowe założenia polskiego prawa pracy, źródła prawa pracy,
W1, U1, K1
zakres podmiotowy prawa pracy.

2.

Umowa o pracę: rodzaje, treść, forma, uprawnienia kierownicze pracodawcy.

W1, U1, K1

3.

Przejście zakładu pracy: pojęcie, obowiązki pracodawcy, sytuacja pracownika.

W1, U1, K1

4.

Wypowiedzenie umowy o pracę: rodzaje, zasadność, wymogi formalne, roszczenia
pracownicze.

W1, U1, K1

5.

Wynagrodzenie za pracę.

W1, U1, K1

6.

Zakaz konkurencji.

W1, U1, K1

7.

Odpowiedzialność pracownika: porządkowa i materialna.

W1, U1, K1

8.

Czas pracy.

W1, U1, K1

9.

Urlop wypoczynkowy.

W1, U1, K1

10.

Zbiorowe prawo pracy: związki zawodowe, organizacje pracodawców, dialog
społeczny, spory zbiorowe.

W1, U1, K1

Sylabusy

519 / 1069

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, rozwiązywanie kazusów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy

520 / 1069

Polnisches Gesellschaftsrecht
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfba695.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów niemieckojęzycznych z przepisami i orzecznictwem z zakresu polskiego prawa spółek
na tle prawa unijnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady polskiego prawa spółek na tle prawa unijnego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny, kazus

521 / 1069

Umiejętności – Student potraﬁ:

rozwiązywać praktyczne problemy z zakresu polskiego
prawa spółek.

U1

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny, kazus

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu polskiego
prawa handlowego.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

52

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza orzecznictwa

10

rozwiązywanie kazusów

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawnounijne regulacje dotyczące spółek, spółka cywilna, osobowe spółki
handlowe, spółki kapitałowe, elementy prawa rynku kapitałowego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik ezgaminu

522 / 1069

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

523 / 1069

Polnisches Konkursrecht
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfbdc88.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Celem przedmiotu jest przekazanie niemieckojęzycznym studentom podstawowej wiedzy na temat polskiego
prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w języku niemieckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

524 / 1069

W1

znajomość podstawowego schematu oraz umiejętność
poprawnej interpretacji podstawowych zasad prawa
upadłościowego

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12

W2

znajomość i umiejętność oceny ewolucji prawa
upadłościowego oraz perspektyw jego dalszego
rozwoju, w szczególności w świetle zmieniających się
celów postępowania upadłościowego

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

umiejętność zrozumienia ekonomicznego znaczenia
zjawiska upadłości oraz identyﬁkacji interesów stron

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny / ustny

U2

umiejętność krytycznej analizy obowiązujących
regulacji z zakresu upadłości w świetle pojawiających
się problemów praktycznych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny / ustny

U3

umiejętność wyszukiwania informacji z zakresu
polskiego prawa upadłościowego, znajomość specyﬁki
pracy z niemieckim tłumaczeniem aktów prawnych
o oryginalnej polskiej wersji językowej

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny / ustny

U4

umiejętność stosowania prawa upadłościowego
w sposób prowadzący do wyników efektywnych
ekonomicznie (w tym z zastosowaniem celowościowej
wykładni prawa)

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny / ustny

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

20

przygotowanie do egzaminu

22

przygotowanie do zajęć

20

analiza aktów normatywnych

10

rozwiązywanie kazusów

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Sylabusy

525 / 1069

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wykład obejmuje zwięzłe wprowadzenie do polskiego prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego. Punktem wyjścia jest omówienie miejsca prawa
upadłościowego w systemie prawa, ekonomicznych funkcji procedur
upadłościowych oraz struktury postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
w prawie polskim. Omówione zostaną następnie zagadnienia związane z
przesłankami ogłoszenia upadłości, skutkami ogłoszenia upadłości, oraz
W1, W2, U1, U2, U3, U4
przebiegiem postępowania. Przedstawiona zostanie również problematyka
oddłużenia w postępowaniu upadłościowym. Wykład ilustrowany jest kazusami
oraz przykładami prawnoporównawczymi odwołującymi się głównie do prawa
niemieckiego i austriackiego. Wykład zamyka krótkie wprowadzenie w
problematykę upadłości transgranicznej przedstawionej na podstawie polskoniemieckiego stanu faktycznego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny obejmuje trzy pytania opisowe lub kazusowe.
Wymagane jest zaliczenie na ocenę pozytywną co najmniej dwóch
egzamin pisemny / ustny
pytań. Egzamin ustny obejmuje pytania o charakterze opisowym lub
prośbę o ustną ocenę stanu faktycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy

526 / 1069

Polnisches Verfassungsrecht
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfc1293.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów zagranicznych z podstawami ustroju RP

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zasady konstytucyjne RP

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny
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W2

najważniejsze etapy polskiej historii konstytucyjnej

PRA_K3_W07

egzamin pisemny

W3

strukturę i funkcjonowanie najważniejszych organów
konstytucyjnych RP

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

W4

treść najważniejszych konstytucyjnych praw i wolności
jednostki

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

U1

interpretować przepisy Konstytucji RP
z uwzględnieniem jej zasad

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U15

egzamin pisemny

U2

oceniać zgodność przepisów ustaw z Konstytucją RP

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania wiedzy o polskim prawie konstytucyjnym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia polskiego prawa konstytucyjnego

W2, K1

2.

Podstawowe zasady Konstytucji RP

W1, U1, K1

3.

Podstawowe konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela oraz zasada
równości wobec prawa.

W4, U1, U2, K1

4.

System najwyższych organów państwowych

W3, U1, K1

5.

System źródeł prawa w świetle Konstytucji RP

W3, U1, U2, K1

6.

Władza sądownicza w RP - funkcje i organizacja

W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin obejmuje odpowiedź na cztery pytania oraz rozwiązanie kazusu.
Każde pytanie jest osobno oceniane wg skali 2 (ndst)-5(bdb). Zaliczenie
przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej trzech "cząstkowych" ocen
pozytywnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka niemieckiego

Sylabusy
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Polnisches Verwaltungsrecht
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfc4d6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie podstaw polskiego prawa administracyjnego w jęz. niemieckim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna i rozumie podstawy polskiego prawa
administracyjnego

W1

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ interpretować akty prawne i oraz
dokonać kwaliﬁkacji stanu faktycznego w świetle norm
prawa administracyjnego

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie do zajęć

35

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykłady omawiają podstawy polskiego prawa administracyjnego

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęciach oraz zdany egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość jęz. niemieckiego na poziomie B2/C1

Sylabusy
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Polnisches Zivilrecht - Allgemeiner Teil und Schuldrecht
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfc8bc7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie podstawowych konstrukcjiprawnych części ogólnej polskiego prawa cywilnego i prawa
zobowiązań, jak również ich specyﬁki z perspektywy porównawczej.

C2

Przedstawienie znaczenia części ogólnej prawa cywilnego i jej znaczenia dla prawa zobowiązań, jak również
innych gałęzi prawa cywilnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Studenci rozumieją społeczno-ekonomiczną funkcję,
konstrukcję i specyﬁkę części ogólnej polskiego prawa
cywilnego oraz polskiego prawa zobowiązań.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studenci potraﬁą stosować prawo do rozwiązywania
kokretnych kazusów w obrębie części ogólnej
polskiego prawa cywilnego i polskiego prawa
zobowiązań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci są gotowi analizować istniejące, jak również
pożądane społeczno-ekonomiczne skutki norm części
ogólnej polskiego prawa cywilnego oraz polskiego
prawa zobowiązań - czyniąc to w perspektywie
prawno-porównawczej (m.in. z prawem Unii
Europejskiej, prawem niemieckim).

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

rozwiązywanie kazusów

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znaczenie części ogólnej w systemie prawa cywilnego

W1, U1, K1

2.

Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i uczestnictwo różnych
podmiotów w obrocie cywilnoprawnym

W1, U1, K1

3.

Oświadczenia woli i oświadczenia wiedzy. Ważność i skuteczność

W1, U1, K1

4.

Zawarcie umowy. Oferta i negocjacje.

W1, U1, K1

5.

Umowy przenoszące własość - skutki w zakresie prawa zobowiązań i praw
rzeczowych

W1, U1, K1

6.

Umowy przedwstępne.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Niedozwolone postanowienia umowne.

W1, U1, K1

8.

Prawidłowe wykonanie zobowiązania.

W1, U1, K1

9.

Wymagalność i zaskarżalność roszczeń. Wezwanie do spełnienia świadczenia i
przedawnienie roszczeń.

W1, U1, K1

10.

Odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania. Uprawnienia przysługujące w
związku z naruszeniem zobowiązania.

W1, U1, K1

11.

Umowa sprzedaży i o świadczenie usług. W poszukiwaniu umowy stanowiącej
model dla prawa umów.

W1, U1, K1

12.

Rozszerzona skuteczność umowy.

W1, U1, K1

13.

Odpowiedzialność deliktowa.

W1, U1, K1

14.

Bezpodstawne wzbogacenie.

W1, U1, K1

15.

Nowe wyzwania części ogólnej polskiego prawa cywilnego i polskiego prawa
zobowiązań. Nowe technologie i inne przejawy zmieniającej się rzeczywistości.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci piszą egzamin.

534 / 1069

Polnisches Zivilrecht - Sachenrecht
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfccb92.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe instytucje prawa rzeczowego.

PRA_K3_W13

kazus

W2

ewolucję prawa rzeczowego.

PRA_K3_W07

kazus

PRA_K3_U16

kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

wyszukiwać informacje niezbędne dla rozwiązywania
problemów występujących w prawie rzeczowym.
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U2

dokonywać prawnej oceny stanów faktycznych
z zakresu prawa rzeczowego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

kazus

U3

poprawnie formułować wypowiedzi, z wykorzystaniem
słownictwa języka prawnego i prawniczego, w zakresie
problematyki objętej prawem rzeczowym.

PRA_K3_U15

kazus

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie praw rzeczowych

W1, W2

2.

Reczy i ich rodzaje

W1

3.

Posiadanie – pojęcie, rodzaje, skutki, ochrona

W1, W2, U1, U2, U3

4.

Księgi wieczyste

W1, W2, U1, U2, U3

5.

Własność – pojęcie, nabycie, ochrona

W1, W2, U1, U2, U3

6.

Własność lokali

W1, W2, U1, U2, U3

7.

Współwłasność

W1, W2, U1, U2, U3

8.

Użytkowanie wieczyste

W1, W2, U1, U2, U3

9.

Ograniczone prawa rzeczowe – zagadnienia ogólne

W1, W2, U1, U2, U3

10.

Hipoteka

W1, W2, U1, U2, U3

11.

Zastaw

W1, W2, U1, U2, U3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie więcej niż połowy punktów za rozwiązanie kazusu
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Právna slovenčina (słowacki język prawniczy)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfd0aaa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Słowacki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do możliwości efektywnego wzięcia udziału w zajęciach z Szkoły Prawa Słowackiego

C2

Zdobycie przez studenta podstawowych umiejętności językowych z zakresu języka ukraińskiego i prawniczego
języka słowackiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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znajomość podstawowej terminologie prawniczej
w zakresie języka słowackiego.

W1

PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

PRA_K3_U15

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
umiejętność posługiwania się podstawowym
prawniczym językiem słowackim.

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

40

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie studentów ze słowacką terminologią prawniczą w zakresie: historii
prawa, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa
gospodarczego oraz prawa spółek.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne obecność na zajęciach, pozytywna ocena z egazminów

539 / 1069

Русский юридический язык Б1-Б2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d09cc43.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W13

zaliczenie

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

[PRA_K3_U14] Absolwent potraﬁ przygotować
wystąpienie ustne w języku polskim i obcym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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[PRA_K3_K06] Absolwent jest gotów do dalszego
kształcenia

K1

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Absolwent jest gotów do dalszego kształcenia

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie
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Русский юридический язык А1-А2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cf98025.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami rosyjskiego języka prawnego (językiem prawa i językiem praktyki prawnej)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

rosyjskie słownictwo prawnicze w stopniu
podstawowym

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W19

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Dokonywać tłumaczeń prostych tekstów o charakterze
administracyjnym i prawniczym z języka rosyjskiego
na polski i z polskiego na rosyjski

U1

PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

zaliczenie

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Wykorzystania języka rosyjskiego w prostych
sytuacjach zawodowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe słownictwo prawa konstytucyjnego

W1, U1, K1

2.

Podstawowe słownictwo prawa cywilnego

W1, U1, K1

3.

Podstawowe słownictwo prawa karnego

W1, U1, K1

4.

Podstawowe słownictwo prawa rodzinego i opiekuńczego

W1, U1, K1

5.

Podstawowe słownictwo prawa handlowego

W1, U1, K1

6.

Podstawy korespondencji handlowej

W1, U1, K1

7.

Podstawy korespondencji administracyjnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie testu końcowego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość rosyjskiego języka ogólnego co najmniej na poziomie A1

Sylabusy
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Prawo autorskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d112612.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz podstawowymi
regulacjami z tego zakresu wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego
ustawodawstwa; wyjaśnienie zagadnień praktycznych dotyczących prawa autorskiego 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
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W1

podstawowe zasady, instytucje i procedury z zakresu
prawa autorskiego i praw pokrewnych,
a w szczególności zna i rozumie zasady uzyskiwania
ochrony, treść praw osobistych i majątkowych,
podstawowe założenia obrotu prawnego chronionymi
utworami oraz konsekwencje naruszenia prawa
autorskiego i praw pokrewnych.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować regulacje z zakresu prawa autorskiego,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
utworami i przedmiotami praw pokrewnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
oraz podwyższania poziomu świadomości prawnej
społeczeństwa w obszarze prawa autorskiego i praw
pokrewnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi konstrukcjami
prawa autorskiego i praw pokrewnych w oparciu o regulacje wynikające z polskiej
ustawy, dyrektyw unijnych oraz orzecznictwa sądów polskich i Trybunału
Sprawiedliwości UE. W ramach zajęć omawiane są takie zagadnienia jak:
przedmiot i podmiot ochrony, treść majątkowych i osobistych praw autorskich,
roszczenia przysługujące w przypadku naruszeń, zasady obrotu prawami
autorskimi, dozwolony użytek, a także podstawowe prawa pokrewne, zbiorowy
zarząd prawami autorskimi oraz specyﬁka umów z zakresu prawa autorskiego.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń ma wpływ na podwyższenie oceny pozytywnej z
egzaminu

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość prawa cywilnego

Sylabusy
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Prawo budowlane
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67ca19b3d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
poprawnej interpretacji aktów normatywnych
analizowanych w trakcie wykładu

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

83

przygotowanie do zajęć

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin składający się z pytań tekstowych i problemowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo dyplomatyczne i konsularne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc175ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa dyplomatycznego
i konsularnego, zaprezentowanie im specyﬁki norm PDiK jako zamkniętego reżimu prawnego.

C2

Przedstawiona zostanie rola dyplomacji oraz służby konsularnej jako instrumentu realizacji zadań państwa.

C3

W ramach zajęć analizowane będą akty prawnomiędzynarodowe z zakresu PDiK, a także będą oceniane
i rozstrzygane stany faktyczne (tzw. case studies) w oparciu o obowiązujące normy PDiK.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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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

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania wiedzy w zakresie prawa
dyplomatycznego i konsularnego i rozumie zmienność
ww. norm.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

26

przeprowadzenie badań literaturowych

34

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pojęcie, istota oraz rys historyczny kształtowania się norm i instytucji prawa
dyplomatycznego oraz prawa konsularnego.

W2, U3, K1

2.

Źródła i kodyﬁkacja prawa dyplomatycznego oraz prawa konsularnego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Reprezentacja państwa w stosunkach międzynarodowych. Organy wewnętrzne i
zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych.

W1, U1, U2, K1

4.

Prawo legacji i prawo konsulatu - nawiązanie stosunków dyplomatycznych i
stosunków konsularnych.

W1, U1, U2, K1

5.

Klasy, rangi i tytuły szefów misji dyplomatycznych oraz klasy urzędników
konsularnych. Skład misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Instytucja
konsula honorowego.

W1, U1, U3, K1

6.

Funkcje dyplomatyczne oraz konsularne.

W1, U1, U2, U3, K1

7.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne oraz konsularne - zakres osobowy,
rzeczowy, terytorialny i czasowy. Odpowiedzialność za naruszenie przywilejów i
immunitetów.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

8.

Misje specjalne - pojęcie, rodzaje i funkcje.

W1, U1

9.

Zasady precedencji w prawie dyplomatycznym i konsularnym.

W1, U3

10.

Podstawy i założenia protokołu dyplomatycznego.

W2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody elearningowe, metoda sytuacyjna, burza mózgów, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, składający się z 15 pytań testowych wielokrotnego
wyboru oraz pytania otwartego (kazus, analiza zaprezentowanej sytuacji,
analiza tekstu źródłowego i in.). Za każdą prawidłową odpowiedź na
pytanie testowe można uzyskać 1 punkt, natomiast za pytanie otwarte od 0 do 10 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie
minimum 13 punktów. Czas trwania egzaminu 45 minut.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Posiadanie wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. Ukończenie kursu lub uczestnictwo w danym roku
akademickim w przedmiotach Prawo międzynarodowe publiczne i/lub Organizacje międzynarodowe. Obecność na wykładzie
jest fakultatywna.

Sylabusy
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Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc19f32.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z pojęciami i zasadami prawa gospodarczego Unii Europejskiej, regułami
funkcjonowania rynku wewnętrznego, unijnym prawem konkurencji, pomocy państwa oraz unii gospodarczej
i walutowej.

C2

Celem kursu jest również kształtowanie i trenowanie umiejętności analizy i interpretacji unijnego prawa
gospodarczego oraz kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów wymagających stosowania tego prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znajomość zasad ogólnych oraz szczegółowych
uregulowań z zakresu prawa gospodarczego Unii
Europejskiej

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

znajomość ogólnodostępnych źródeł informacji
o prawie gospodarczym Unii Europejskiej

PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

W3

znajomość historycznego rozwoju prawa
gospodarczego Unii Europejskiej

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

U1

umiejętność dokonania analizy i oceny wpływu prawa
gospodarczego Unii Europejskiej na systemy prawne
państw członkowskich, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa polskiego

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

U2

umiejętność przeprowadzenia krytycznej analizy
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej ze wskazaniem prawnego
i ekonomicznego uzasadnienia poszczególnych
rozstrzygnięć

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U3

umiejętność zastosowania zasad ogólnych oraz
szczegółowych uregulowań z zakresu prawa
gospodarczego Unii Europejskiej do oceny
konsekwencji prawnych podanego stanu faktycznego

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U4

umiejętność wykorzystania ogólnodostępnych źródeł
informacji o prawie gospodarczym Unii Europejskiej

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza orzecznictwa

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie kazusów

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do egzaminu

22

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
177

ECTS
6.0
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Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie prawa gospodarczego Unii Europejskiej

W1, W2, W3

2.

Zasady konstytucyjne prawa gospodarczego Unii Europejskiej

W1, W2

3.

Rynek wewnętrzny (wspólny rynek)

W1, U1, U2, U3, U4

4.

Swoboda przepływu towarów

W1, U1, U2, U3, U4

5.

Unijne prawo celne

W1, U1, U2, U3, U4

6.

Wspólna polityka handlowa

W1, U1, U2, U3, U4

7.

Swoboda przepływu pracowników

W1, U1, U2, U3, U4

8.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (swoboda przedsiębiorczości)

W1, U1, U2, U3, U4

9.

Uznawanie kwaliﬁkacji i dyplomów

W1, U1, U2, U3, U4

10.

Spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych oraz
harmonizacja prawa spółek państw członkowskich

W1, U1, U2, U3, U4

11.

Swoboda świadczenia usług

W1, U1, U2, U3, U4

12.

Swoboda przepływu kapitału

W1, U1, U2, U3, U4

13.

Unia gospodarcza i walutowa

W1, U1, U2, U3, U4

14.

Unijne prawo konkurencji

W1, U1, U2, U3, U4

15.

Unijne prawo pomocy państwa dla przedsiębiorstw

W1, U1, U2, U3, U4

16.

Przedsiębiorstwa publiczne i monopole handlowe. Usługi świadczone w ogólnym
interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej

W1, U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu pisemnego. Egzamin składa się z
części testowej i kazusowej. Możliwość przystąpienia do egzaminu
przedterminowego (pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń).
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwiów
pisemnych

555 / 1069

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

556 / 1069

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc22fce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

557 / 1069

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

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

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania wiedzy z zakresu prawa ochrony
środowiska i uwzględniania zmienności przepisów
w tym obszarze regulacji prawnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Sylabusy
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* 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, W3, W4, W6, U1, U2,
K1

8.

Prawnoﬁnansowe instrumenty ochrony środowiska na przykładzie opłat za
korzystanie ze środowiska
oraz administracyjnych kar pieniężnych.

W1, 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.

W5, K1

11.

Prawna problematyka ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem form
ochrony przyrody.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń, uzyskiwane przez studenta poprzez zaliczenie kolokwium z danej
części materiału, uprawnia studenta do przystąpienia do egzaminu
przedterminowego i powoduje ograniczenie zagadnień egzaminacyjnych o
materię objętą zaliczonym kolokwium. Ocena z kolokwium jest
uwzględniana, obok oceny z egzaminu, przy ustalaniu oceny z
przedmiotu. Zakres zagadnień objętych kolokwium lub kolokwiami oraz
algorytm ustalania oceny z przedmiotu będą przedstawione studentom
podczas pierwszych zajęć oraz zamieszczone na stronie internetowej
Katedry.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot jest oferowany dla studentów II, III, IV i V roku.

Sylabusy
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Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d12fa4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy na temat ewolucji instytucji prawa
prywatnego w Polsce w XX wieku, zwłaszcza w okresie międzywojennym oraz jego zmian po II wojnie światowej
(do 1964 r.), jak również 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:

Sylabusy
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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

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
wykorzystanie tych umiejętności do poszukiwania
rozwiązań wybranych problemów prawnych.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
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, przegotowania
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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie projektu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie kazusów

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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, czekowe i wekslowe).

W1, W2, U1, U2, U3, U4

4.

Praktyczne wykorzystanie przepisów prawa prywatnego obowiązujących w Polsce
w latach 1918-1964 w dzisiejszej praktyce. Analiza wybranych przypadków.

U1, U2, U3, U4, U5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt, kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach i przygotowanie projektu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dla studentów II-V rok studiów prawniczych

Sylabusy
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Prawo rolne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67c8b3de6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników kursu z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi 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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać najważniejsze rozwiązania w zakresie
rozwiązania w zakresie obrotu nieruchomościami
rolnymi w tym państwowymi gruntami rolnymi oraz
prawno-administracyjnych uwarunkowań rolnictwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zastosowania nabytej wiedzy w praktyce w tym także
w ramach wykonywania obowiązków w administracji
publicznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

76

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
206

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* 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
problematykę wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W1, U1, K1

2.

GOSPODAROWANIE PAŃSTWOWYMI GRUNTAMI ROLNYMI - Status prawnoorganizacyjny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Formy
gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

U1, K1

3.

SCALANIE GRUNTÓW I ELEMENTY EWIDENCJI GRUNTÓW

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
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru składający się z 35 pytań - ocena pozytywna
od 18 pkt; zaliczenie ćwiczeń stanowi podstawę doliczenia dodatkowych
punktów do egzaminu - w liczbie uzależnionej od uzyskanej oceny z
ćwiczeń
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Prawo turystyczne i sportowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d1193d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa sportowego i prawa turystycznego

C2

Zapoznanie studentów ze specyﬁką prawnej regulacji sportu

C3

Zapoznanie studentów z problematyką struktur organizacyjnych we współczesnym sporcie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia oraz mechanizmy prawa
turystycznego i prawa sportowego. Student zna
i rozumie system prawa sportowego. Student zna
i rozumie strukturę europejskiego modelu sportu.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśnić relacje pomiędzy systemem prawa
powszechnego a prawną regulacją sportu i turystyki.
Student potraﬁ identyﬁkować obszary działań prawa
sportowego, które podlegają lub mogą podlegać
regulacjom prawnym z zakresu różnych gałęzi prawa.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student uwzględnia zmienności norm prawnych
z zakresu prawa sportowego i turystycznego. Student
uwzględnia konsekwencję indywidualnych
i społecznych, jakie niosą za sobą decyzje
podejmowane przez prawnika. Student jest gotów
do dalszego poszerzania wiedzy z zakresu prawa
sportowego i prawa turystycznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza aktów normatywnych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Prawo Turystyczne i Sportowe
Część Pierwsza: Zagadnienia wprowadzające
1. Pojęcie "prawa sportowego" oraz "prawa turystycznego".
Wykład poświęcony wyjaśnieniu podstawowych zagadnień terminologicznych, w
szczególności pojęciu kultury ﬁzycznej, turystyki oraz sportu jak również
rozstrzygnięciu dylematu dotyczącego występowania prawa turystycznego oraz prawa
sportowego jako dziedzin prawa.
Przedmiotem wykładu będzie również omówienie podstawowych dla przedmiotu
źródeł prawa. Uwaga zostanie zwrócona na miejsce sportu i turystyki w Traktacie o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w Konstytucji RP. W dalszej kolejności zostanie
przedstawiony usystematyzowany katalog źródeł prawa (w ujęciu formalnym)
odnoszących się do przedmiotu wykładu (w tym m.in. ustawa prawo turystyczne oraz
ustawa prawo sportowe).
Część Druga: Sport i Turystyka w aspekcie społecznym
2. Przedmiotem wykładu będą postanowienia Konstytucji RP oraz prawa pierwotnego
UE. W następnej kolejności zostaną przedstawione zadania władz publicznych w
ramach realizowania społecznej funkcji sportu. Jako przykłady realizacji tejże funkcji
zaprezentowane zostaną regulacje szczegółowe odnoszące się do problematyki tzw.
"wspierania sportu", dopingu w sporcie, organizacji widowisk sportowych,
bezpieczeństwa imprez masowych, społecznego aspektu transmisji sportowej oraz
turnieju piłkarskiego jako wydarzenia o istotnym społecznym znaczeniu.
3. Społeczny akcent w ramach turystyki zostanie przedstawiony wedle podobnego
schematu. W ślad za postanowieniami Konstytucji odnoszącymi się np. do swobody
poruszania się i prawa do ochrony zdrowia, poruszona zostanie problematyka
bezpieczeństwa w turystyce oraz obowiązku jego zapewnienia, np. ratownictwa w
górach, odpowiedzialności za bezpieczeństwo w turystyce. Do społecznego aspektu
turystyki zaliczyć można również regulacje dotyczące parków narodowych oraz
ochrony przyrody.
Część Trzecia: Sport i Turystyka w aspekcie organizacyjnym
4. W ramach wykładów poświęconych strukturze organizacyjnej sportu szczegółowo
omówione i porównane zostaną tzw. europejski model sportu i amerykański model
sportu. Dalej, po przedstawieniu tejże problematyki zaprezentowany zostanie polski
schemat organizacyjny sportu, oparty na modelu europejskim oraz ustawie o sporcie.
W ramach struktury organizacyjnej sportu uwaga zostanie zwrócona w szczególności
na wymogi organizacyjne dotyczące tworzenia oraz działalności klubów i związków
sportowych, zasad nadzoru w sporcie oraz rozstrzygania sporów w tej dziedzinie.
Ostatnim zagadnieniem związanym z aspektem organizacyjnym sportu jest bardzo
aktualny problem tzw. autonomii organizacyjnej sportu. W tym miejscu omówiony
zostanie również problem obowiązywania charakterystycznych dla tej dziedziny norm
prawa wewnątrzorganizacyjnego oraz ich relacji do prawa powszechnie
obowiązującego.
Część Czwarta: Sport i Turystyka w aspekcie gospodarczym
5. Trzy kolejne wykłady poświęcone zostaną problemowi działalności gospodarczej w
sferze sportu. Przeanalizowane zostanie pojęcie wolności gospodarczej oraz jej
realizacji na przedmiotowym obszarze. W ramach wskazanej tematyki szeroko
omówione zostaną także przepisy pierwotnego prawa UE (w szczególności Traktatu o
funkcjonowaniu Unii europejskiej). Wykorzystane zostanie też bogate orzecznictwo.W
następnej kolejności przedstawione zostaną przykłady różnych form gospodarczej
działalności w sporcie wraz z omówieniem poświęconych im regulacji szczegółowych
np. dotyczących transmisji sportowej, polityki audiowizualnej, reklamy w sporcie, lig
zawodowych oraz rozwiązywania sporów sportowych. Pod kątem dopuszczalności
prowadzenia działalności gospodarczej w sferze sportu przedstawiona zostanie
następnie działalność klubów i związków sportowych jak również samych sportowców.
Osobne miejsce poświęcone zostanie wreszcie najciekawszemu, w chwili obecnej,
zagadnieniu związanemu z "prawem sportowym" tj. rozwojowi rynku bądź rynków
sportowych i oddziaływaniu w tej dziedzinie prawa konkurencji. Należną uwagę
poświęci się w tym miejscu wypracowywanemu pojęciu tzw. "specyﬁki sportu",
pełniącemu rolę swoistego wyłomu w ogólnym stosowaniu prawa antymonopolowego.
6. Dwa ostatnie wykłady zostaną przeznaczone na omówienie zagadnień związanych z
działalnością gospodarczą w turystyce. Poza ogólnymi zasadami podejmowania oraz
wykonywania takiej działalności przedstawiony zostanie szereg charakterystycznych
zagadnień szczegółowych dotyczących np. organizacji imprez turystycznych,
świadczenia usług turystycznych i hotelarskich, zasad odpowiedzialności biura
podróży, wykonywania "zawodu regulowanego" w turystyce.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin testowy, jednokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cbaecd5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma wiedzę konieczną do uzyskiwania
niezbędnych danych do analizy (w kontekście
uzupełniania wiedzy prawniczej) norm prawa unijnego
dotyczącego kościołów i innych związków
wyznaniowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zjednoczona Europa w poglądach papieży przełomu XX i XXI wieku.

W1

Sylabusy
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2.

Pojęcie kościołów, związków wyznaniowych, nowych ruchów religijnych i sekt w
prawie unijnym.

U2

3.

Prezentacja w ujęciu chronologicznym aktów prawnych dotyczących miejsca
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,
- małżeństwa 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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru
składającego się z 30 pytań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo zamówień publicznych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d13aae3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią
z zakresu prawa zamówień publicznych

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne

W2

znajomość zasad przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne

W3

znajomość środków ochrony prawnej w Prawie
zamówień publicznych

PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne

Sylabusy
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W4

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne

umiejętność przygotowania i przeprowadzenia
standardowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

zaliczenie pisemne

umiejętność przygotowania odwołania od działania lub
zaniechania zamawiającego

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

umiejętność obrony i zwalczania odwołania w toku
symulowanej rozprawy przed Krajową Izbą
Odwoławczą

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

PRA_K3_K01

zaliczenie pisemne

znajomość konsekwencji naruszenia za-sad i trybu
udzielania zamówień publicznych

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

gotowość do stałej aktualizacji wiedzy z zakresu prawa
zamówień publicznych wobec zmieniającego się
systemu norm polskich i Unii Europejskiej oraz
zmieniającego się rozumienia tych norm na skutek
działalności orzeczniczej Trybunałów, sądów i Krajowej
Izby Odwoławczej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

zapoznanie się z e-podręcznikiem

40

przygotowanie do zajęć

30

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

System zamówień publicznych i jego podstawowe podmioty i instytucje

W1, W2, W3, W4, K1

2.

Opis przedmiotu zamówienia

W1, W2, W4, U1, K1

3.

Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu

W1, W2, W4, U1, K1

4.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

W1, W2, W4, U1, K1

5.

Szacowanie wartości zamówienia

W1, W2, W4, U1, K1

6.

Przetarg nieograniczony - wszczęcie, przebieg, zakończenie

W1, W2, W3, W4, U1, K1

7.

Środki ochrony prawnej - odwołanie i skarga na orzeczenie KIO

W1, W3, W4, U2, U3, K1

8.

Postępowanie odwoławcze

W1, W3, U2, U3, K1

9.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej zmiana

W1, W2, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie polega na przygotowaniu projektu odwołania lub projektu
zaliczenie pisemne specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia. Zaliczenie odbywa się na
ostatnich zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na zajęciach nieobowiązkowa.

Sylabusy
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Preparatory workshop for the international mediation and negotiation
competitions organized by International Academy of Dispute Resolution
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d088b3d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym procesie kształcenia w ramach przedmiotu student będzie znał teorię mediacji i negocjacji oraz
będzie posiadał praktyczne umiejętności konieczne do przeprowadzenia lub uczestniczenia w tym procesie
zarówno jako mediator, jak i negocjator (pełnomocnik w mediacji lub negocjacji). Student poszerzy swoją wiedzę
w zakresie pokojowego rozwiązywania sporów, w tym sporów gospodarczych, cywilnych i międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach
rozwiązywania konﬂiktów za pomocą alternatywnych
metod rozwiązywania sporów (ADR). Zna i rozumie
rozumie różnice pomiędzy poszczególnymi
mechanizmami. Potraﬁ zdeﬁniować najważniejsze
pojęcia negocjacyjne i mediacyjne (w tym: BATNA,
ZOPA, interesy, potrzeby, pozycje). Zna i rozumie role
prawników i mediatorów w mediacji (negocjacji), jak
również posiada wiedzę o rodzajach strategii
używanych w postępowaniach wykorzystujących ADR.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16

kazus

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U17

kazus

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K09

kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ustalać, analizować, interpretować i klasyﬁkować
stany faktyczne pod kątem rozwiązania ich w procesie
negocjacji lub mediacji. Student umie dokonać
pogłębionej analizy alternatywy dla postępowania
koncyliacyjnego (konsekwencje prawne drogi
sądowej), Student potraﬁ dobrać normy obiektywne
właściwe do rozwiązania konﬂiktu, wykorzystując
wiedzę z różnych systemów normatywnych (system
etyczny, prawny, zwyczajowy). Student potraﬁ
opracować i zastosować odpowiednią strategię
mediacyjną/negocjacyjną do stanu faktycznego.
Student wykorzystuje umiejętności mediacyjne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość znaczenia poprawnych relacji
interpersonalnych dla osiągania porozumienia
w procesie negocjacji i mediacji Student ma
świadomość różnic kulturowych oraz ich wagi dla
poprawnej komunikacji. Student potraﬁ zaadaptować
odpowiedni sposób zachowania oraz wybieranych
komunikatów właściwych dla danego kontekstu
społecznego. Student potraﬁ zaadaptować właściwy
styl zachowania z uwzględnieniem norm etycznych
obowiązujących prawnika.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

90

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Sylabusy
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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.

Akceptowalne prawnie mechanizmy rozwiązywania konﬂiktów.

W1, U1, K1

2.

Deﬁnicje mediacji i negocjacji

W1, U1, K1

3.

Typy reakcji na konﬂikt (Thomas Kilmann Instrument).

W1, U1, K1

4.

Analiza stanu faktycznego, czynniki współkształtujące uwarunkowania
negocjacyjne i mediacyjne.

W1, U1, K1

5.

Rozróżnienie pozycji, interesów i celów w procesie negocjacji/mediacji.

W1, U1, K1

6.

Oszacowywanie strefy możliwego porozumienia przez ocenę alternatyw do
wypracowywanego porozumienia (ZOPA/BATNA/WATNA).

W1, U1, K1

7.

Harvardzka Szkoła Negocjacji - zapoznanie się z konceptem negocjacji
dystrybutywnych oraz negocjacji opartych o zasady.

W1, U1, K1

8.

Rola mediatora w postępowaniu mediacyjnym oraz style prowadzenia mediacji.

W1, U1, K1

9.

Rola prawnika w postępowaniu mediacyjnym - przygotowanie do mediacji i
współpraca z mediatorem.

W1, U1, K1

10.

Rola prawnika w negocjacjach.

W1, U1, K1

11.

Uwarunkowania prawne mediacji - komparatystyka.

W1, U1, K1

12.

Proces mediacyjny i negocjacyjny - budowa i adaptacja właściwej strategii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie planu mediacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d155a51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat mechanizmów odpowiedzialności za przestępstwa celne i akcyzowe

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

mechanizmy odpowiedzialności za przestępstwa
i wykroczenia celne i akcyzowe

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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dokonać oceny prawnej stanu faktycznego pod kątem
odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia
celne i akcyzowe

U1

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

esej

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
przekazywania informacji i sugerowania zachowań
pozwalających uniknąć popełniania przestępstw
i wykroczeń celnych i akcyzowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przestępstwa i wykroczenia celne

W1, U1, K1

2.

Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie referatu na temat związany z problematyką zajęć
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, wymagane zaliczenie bądź równoległe uczestnictwo w zajęciach z przedmiotu "Prawo karne
skarbowe"

Sylabusy
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Przestępstwa i wykroczenia podatkowe - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d15adc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat przestępstw i wykroczeń podatkowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zasady odpowiedzialności za przestępstwa podatkowe

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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interpretować zdarzenia mające wpływ
na odpowiedzialność za przestępstwa podatkowe

U1

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

esej

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
wyjaśniania problemów i sugerowania działań
zmierzających do uniknięcia realizacji znamion
przestępstw podatkowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie krótkiego eseju na temat związany z problematyką zajęć
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa, wymagane zaliczenie lub równoległe uczestnictwo w zajęciach z przedmiotu "Prawo karne
skarbowe"

Sylabusy
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Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d16aa60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie pisemne

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K10

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

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza orzecznictwa

5

rozwiązywanie kazusów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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.
W1, U1, K1
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: Zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa/Subsydiarny akt oskarżenia/Udział w postępowaniu w charakterze
oskarżyciela posiłkowego/Apelacja od wyroku sądu w sprawie dot. przestępstwa
przeciwko wolności religijnej.
VI. Wybrane przykłady dawnych wyznaniowych osób prawnych: Typologia
dawnych osób prawnych wspólnot religijnych. Likwidacja i rewindykacja majątku
dawnych osób prawnych wspólnot religijnych. Kurator dawnych osób prawnych
wspólnot religijnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz
zaliczenie pisemne
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.

Sylabusy
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Prawo ochrony środowiska w praktyce - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d174f73.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość oraz umiejętność uzyskiwania niezbędnych danych do analizy (w kontekście uzupełniania wiedzy
prawniczej).

C2

Umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych.

C3

Znajomość i umiejętność krytycznej analizy praktycznych problemów w procesie administracyjnego i sądowego
stosowania prawa ochrony środowiska oraz umiejetność sporządzania projektów pism lub formułowania
wypowiedzi ustnych z zakresu analizowanej problematyki.

C4

Umiejętność oceny aktualnych polskich regulacji prawnych w świetle wymogów wynikających z prawa unijnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna i rozumie procesy stosowania prawa
ochrony środowiska oraz metody prawnicze
wykorzystywane w tych procesach.

PRA_K3_W11

prezentacja ustna lub
pisemna

W2

student zna i rozumie podstawowe instytucje, zasady
i pojęcia prawa ochrony środowiska w praktyce ich
stosowania.

PRA_K3_W12

prezentacja ustna lub
pisemna

U1

student potraﬁ identyﬁkować i interpretować
omawiane w ramach przedmiotu przepisy polskiego
i unijnego prawa ochrony środowiska, z którymi
łączone są określone konsekwencje prawne.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08

prezentacja ustna lub
pisemna

U2

student potraﬁ dokonać kwaliﬁkacji prawnej stanu
faktycznego oraz podjąć decyzję o konsekwencjach
prawnych danego stanu faktycznego i ją uzasadnić.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

prezentacja ustna lub
pisemna

U3

student potraﬁ wskazać konsekwencje naruszania
przepisów prawa ochrony środowiska.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U11

prezentacja ustna lub
pisemna

U4

student potraﬁ przygotować projekt pisma lub
sformułować wypowiedź ustną dotyczącą
analizowanego w ramach zajęć problemu z zakresu
stosowania prawa ochrony środowiska

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14

prezentacja ustna lub
pisemna

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

prezentacja ustna lub
pisemna

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do uzupełniania wiedzy z zakresu
prawa ochrony środowiska i uwzględniania zmienności
przepisów w tym obszarze regulacji prawnej. Student
jest gotów do uwzględniania roli prawnika
w społeczeństwie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas warsztatów analizowane są i dyskutowane wybrane i aktualne problemy
pojawiające się w procesie stosowania prawa ochrony środowiska przez organy
administracji i sądy.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

prezentacja ustna lub
pisemna

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność na zajęciach. Ocenie będzie podlegać
jakość przygotowywanych pism lub wystąpień ustnych,
identyﬁkacja i analiza kontekstu prawnego i teoretycznego.
Ocenie będzie podlegać także stopnień zaangażowania studenta
w rozwiązanie zadania praktycznego, w tym adekwatność
argumentacji w przygotowanym piśmie lub wypowiedzi ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony przedmiot Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej.

Sylabusy
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Postępowanie rejestrowe. Aspekty materialnoprawne i procesowe warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d17afa8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Z jednej strony ukazanie specyﬁki postępowania rejestrowego jako jednego z rodzajów postępowań
nieprocesowych, z drugiej - materialnoprawnych regulacji dotyczących podmiotów wpisywanych do działu
drugiego rejestru, takich jak stowarzyszenia, fundacje czy związki zawodowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znajomość procedury stosowanej w postępowaniu
przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz aktów
prawnych odnoszących się do podmiotów, które są
do niego wpisywane.

PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

zaliczenie pisemne

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać w praktyce podstawowe instytucje
procesowe, dokonać poprawnej analizy przepisów
prawnych oraz rozwiązać konkretne problemy
z zakresu będącego przedmiotem prowadzonych
zajęć, w tym posługiwać się odpowiednimi
formularzami procesowymi oraz dokonać redakcji
statutu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest przygotowany do uwzględniania zmian
zachodzących w przepisach prawnych oraz
samodzielnego pogłębiania wiedzy prawniczej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie projektu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie i wykorzystanie w praktyce podstawowych instytucji procesowych
stosowanych w postępowaniu rejestrowym.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

Posługiwanie się formularzami procesowymi, na których składane są wnioski do
Krajowego Rejestru Sądowego

W1, U1, K1

3.

Redakcja wzorcowego statutu

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Przygotowanie prawidłowo wypełnionych formularzy dla zadanego
wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z krótkim esejem
zaliczenie pisemne na temat związanej z tym wnioskiem problematyki materialnoprawnej. 2.
Przygotowanie statutu podmiotu (fundacji, stowarzyszenia czy związku
zawodowego)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymogów wstępnych, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa z wyjątkiem tych zajęć, podczas których pisane są
prace będące podstawą zaliczenia warsztatów.

Sylabusy
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Prawo budowlane w praktyce - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cf3c6f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

administracyjnoprawne instytucje właściwe dla
poszczególnych etapów procesu budowlanego

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

zaliczenie

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

redagować pisma procesowe właściwe
na poszczególnych poszczególnych etapach procesu
budowlanego

596 / 1069

redagować rozstrzygnięcia administracyjne właściwe
na poszczególnych poszczególnych etapach procesu
budowlanego

U2

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w poszczególnych etapach procesu
budowlanego

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

16

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie projektu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawne uwarunkowania działań i rozstrzygnięć podejmowanych na
poszczególnych etapach procesu budowlanego

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, aktywność w trakcie zajęć, ocena wystąpień ustnych
i/lub przygotowanych pism procesowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

598 / 1069

Porównawcze prawo antydyskryminacyjne - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1557838809.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardów antydyskryminacyjnych w demokratycznych
państwach prawnych oraz w systemach transnarodowych oraz zdobycie umiejętności w zakresie
wykorzystywania w pismach procesowych i opiniach prawnych argumentacji wypływającej z prawa
antydyskryminacyjnego porównawczego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

PRA_K3_W01,
wybrane zagadnienia z zakresu prawa
PRA_K3_W04,
antydyskryminacyjnego wybranych państw oraz prawa
PRA_K3_W08,
UE i międzynarodowego
PRA_K3_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

wybrane orzecznictwo sądowe różnych państw oraz
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz
Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie prawa
antydyskryminacyjnego

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny,
prezentacja

U1

wykorzystywać argumenty pojawiające się
w orzecznictwie sądów zagranicznych relewantne
w procesie stosowania prawa obowiązującego
w Polsce

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

używać w dyskusjach na temat kwestii równego
traktowania przykładów istotnych rozstrzygnięć
wybranych sądów

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

wyciąga wnioski z argumentacji przedstawionej przez
strony postępowań w zakresie spraw
antydyskryminacyjnych

PRA_K3_U12

egzamin pisemny,
prezentacja

U4

analizować orzecznictwo sądowe różnych państw oraz
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz
Trybunału Sprawiedliwości UE

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny,
prezentacja

PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumienia potrzebę ochrony praw mniejszości
w demokratycznym państwie prawnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

I Część teoretyczna: podczas której studenci zapoznają się z podstawowymi
zagadnieniami prawa antydyskryminacyjnego. W tej części planowane jest na
każdych zajęciach: wprowadzenie do danego problemu przez wykładowcę oraz
omówienie (z wykorzystaniem referatów i dyskusji) wybranych orzeczeń sądów
zagranicznych i międzynarodowych. Wybrano następujące problemy:
a) Problematyka dyskryminacji rasowej (w tym analiza historycznych orzeczeń SN
USA),
b) Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię (kwestia
noszenia symboli religijnych i charakterystycznego ubioru w pracy i szkole),
c) Problematyka równego traktowania i prześladowania w miejscu pracy z różnych
przyczyn, w tym zagadnienie sexual harassment,
d) Problematyka równościowa, zagadnienie równości małżeńskiej, praw LGBT.

W1, W2, K1

2.

II Część praktyczna:
Polegać będzie na zaprezentowaniu przygotowanych w grupach pism
procesowych lub opinii prawnych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu prawa
antydyskryminacyjnego porównawczego.

U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach
egzamin pisemny, prezentacja (referat i udział w zadaniu zespołowym) oraz egzamin testowy
jednokrotnego wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone prawo konstytucyjne, pożądane zaliczenie przedmiotu „dogmatyka konstytucyjnych praw i wolności"

Sylabusy
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Prawo międzynarodowe publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc200bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie słuchaczy z głównymi regulacjami prawa międzynarodowego jako prawa "pokoju i wojny"

C2

Uświadomienie słuchaczom związków wzajemnych między prawem międzynarodowym i krajowymi porządkami
prawnymi

C3

Zwrócenie uwagi słuchaczy na ewolucję międzynarodowego porządku prawnego wyrażającą się w jego
kodyﬁkacji i "postępowym rozwoju" oraz wskazanie na słabości tego porządku prawnego i ich przyczyny

Sylabusy
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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

zna i rozumie terminy języka prawa
międzynarodowego i języka prawniczego

PRA_K3_W02

egzamin pisemny

W2

zna i rozumie normatywne podstawy
międzynarodowego porządku prawnego i jego relacje
z prawem krajowym

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

zna i rozumie specyﬁkę procesów powstawiania
międzynarodowych zobowiązań prawnych, ich
interpretacji, stosowania i kontroli przestrzegania

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

potraﬁ posługiwać się ze zrozumieniem terminami
języka prawa międzynarodowego i języka prawniczego

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

potraﬁ dokonać wykładni przepisów prawa
międzynarodowego i kwaliﬁkacji prawnej zdarzeń
faktycznych

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

potraﬁ dostrzec przypadki naruszania reguł prawa
międzynarodowego i wyciągać z nich konsekwencje
prawne

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

jest gotów do akceptacji i wspierania postawy na rzecz
dialogu międzynarodowego

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

jest gotów do zajęcia odpowiedzialnej postawy wobec
działań wspierających przestrzeganie
międzynarodowych zobowiązań prawnych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza orzecznictwa

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cechy prawa międzynarodowego jako porządku prawnego (tworzenie prawa;
interpretacja, stosowanie i egzekwowanie jego przestrzegania, rola uznania
międzynarodowego; podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania; rodzaje i
charakter sankcji prawnych; odpowiedzialność międzynarodowa; problem
normatywnej jedności i systemowości prawa międzynarodowego; zagadnienia
kodyﬁkacji, konstytucjonalizacji i fragmentacji prawa międzynarodowego)

W1, W2, U1, K1

2.

Źródła prawa międzynarodowego i zobowiązań międzynarodowych, w tym
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
zobowiązań wynikających z niepisanych źródeł: zwyczajów i ogólnych zasad prawa K2

3.

Pozycja prawna państw w społeczności międzynarodowej i ich stosunek do jej
innych członków: organizacji międzynarodowych, terytoriów zależnych,
niepaństwowych stron wojujących, krajowych podmiotów prawa prowadzących
działalność transgraniczną, osób ﬁzycznych

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

4.

Prawo międzynarodowe jako ius ad bellum, ius contra bellum i ius in bello
(zagadnienia legalności działań zbrojnych, reżimu prawnego prowadzenia działań
zbrojnych, ochrony oﬁar konﬂiktów zbrojnych)

W2, W3, U2, U3, K1, K2

5.

Międzynarodowe spory prawne i sposoby ich rozstrzygania

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

6.

Terytorialny zakres stosowania prawa międzynarodowego (terytorium państwowe;
terytoria morskie; dno i podziemie mórz; rzeki i kanały morskie; obszary
podbiegunowe; przestrzeń powietrzna; przestrzeń kosmiczna)

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

7.

Personalny zakres stosowania prawa międzynarodowego (ludność państwa; status
obywateli i cudzoziemców, w tym bezpaństwowców; osoby korzystające z ochrony
międzynarodowej; źródła międzynarodowej ochrony prawa człowieka i środki
kontroli ich przestrzegania)

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

8.

Organy państw w stosunkach międzynarodowych (ramy prawne stosunków
dyplomatycznych; status stałych misji dyplomatycznych i dyplomatycznych misji
specjalnych; przywileje i immunitety dyplomatyczne; ramy prawne stosunków
konsularnych; status urzędów konsularnych; przywileje i immunitety konsularne)

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

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład
ćwiczenia

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny: test wielokrotnego wyboru uzupełniony pytaniami
otwartymi
zaliczenie pisemne: test wielokrotnego wyboru

Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w postaci testu wielokrotnego wyboru uzupełnianego
przez pytania otwarte
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń uprawnia do przystąpienia do egzaminu w
przedterminie. Ocena bdb (5) z ćwiczeń powdwyższa o jedną ocenę ocenę
końcową z przedmiotu; ocena db plus (4,5) i db (4) z ćwiczeń podwyższają
o pół oceny ocenę końcową z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony I rok studiów

Sylabusy
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Psychopatologia sądowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0ae8d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej oraz
psychopatologii ogólnej i szczegółowej

C2

zapoznanie studentów z zadaniami biegłego psychiatry i psychologa w postępowaniu karnym i cywilnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

potraﬁ zdeﬁniować przedmiot psychiatrii i psychologii
sądowej

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02

egzamin

W2

zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
psychopatologii ogólnej i szczegółowej

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06

egzamin

W3

zna standardy metodologiczne opiniowania sądowopsychiatrycznego i sądowo-psychologicznego

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkuje stany faktyczne i prawne, z którymi
powiązane są zadania biegłego psychiatry
i psychologa w postępowaniu karnym i cywilnym

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

egzamin

U2

potraﬁ wskazać obszary problemowe w relacji biegły –
organ procesowy

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06

egzamin

U3

potraﬁ krytycznie ocenić przepisy prawa statuujące
rolę i zadania dla biegłych

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09

egzamin

K1

PRA_K3_K02,
rozumie znaczenie ekspertyz psychiatrycznych
PRA_K3_K08,
i psychologicznych w postępowaniu karnym i cywilnym
PRA_K3_K09

egzamin

K2

dostrzega znaczenie przestrzegania zasad etycznych
oraz standardów metodologicznych w pracy biegłego
psychiatry i psychologa

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K08

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychiatria i psychologia sądowa: zagadnienia podstawowe

W1, U1, K1

2.

Psychopatologia ogólna i psychopatologia szczegółowa

W2, U1, K1

3.

Psychiatra, psycholog i seksuolog jako biegły sądowy

W3, U3, K2

Sylabusy
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4.

Przedmiot sądowej diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej

W1, U1, K1

5.

Opiniowanie o poczytalności i w przedmiocie środków zabezpieczających

W2, U2, K1

6.

Zasady i standardy opiniowania sądowo-psychiatrycznego i sądowopsychologicznego

W3, U3, K2

7.

Opiniowanie w sprawach cywilnych

W1, U1, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny - test jednokrotego wyboru (40 pytań) - próg zaliczenia
25 punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Public Procurement in the EU Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d030641.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawami prawa zamówień publicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady i cele prawa zamówień publicznych w UE.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny
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W2

poszczególne etapy procedur udzielania zamówień
publicznych oraz cechy charakterystyczne umowy
w sprawie zamówienia publicznego w świetle prawa
UE.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom
na podstawie dyrektywy 89/665/EWG oraz 92/13/EWG.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W4

powiązanie systemu zamówień publicznych
z ekonomią oraz z ﬁnansami.

PRA_K3_W01

egzamin pisemny

U1

zidentyﬁkować, czy zamówienie publiczne stanowi
odpowiedni instrument prawny w celu zrealizowania
określonego projektu gospodarczego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2

ocenić, czy planowana umowa stanowi udzielenie
zamówienia publicznego oraz czy jest objęta zakresem
dyrektyw unijnych 2014/24/UE i 2014/25/UE.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

zidentyﬁkować i zaprojektować najważniejsze
elementy poszczególnych etapów procedury
udzielania zamówienia publicznego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U4

wybrać przysługujący wykonawcy środek ochrony
prawnej.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U5

ocenić skutki ekonomiczne wybranych rozwiązań
w zakresie przygotowania poszczególnych etapów
procedury udzielania zamówienia publicznego.

PRA_K3_U01

egzamin pisemny

PRA_K3_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

łączenia wiedzy z zakresy prawa z oddziaływaniem
podejmowanych decyzji na sferę ekonomiczną.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

rozwiązywanie kazusów

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza orzecznictwa

30

analiza aktów normatywnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Omówienie celów i zasad systemu zamówień publicznych.
2. Powiązanie zamówień publicznych z wymogami ekonomii w zakresie
racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.
3. Analiza cech charakterystycznych umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) zakres podmiotowy i przedmiotowy umowy,
b) progi kwotowe,
c) odpłatność,
d) przysporzenie ekonomiczne,
e) odrębność prawna i organizacyjna stron umowy,
f) dopuszczalne modyﬁkacje umowy,
g) rozwiązanie umowy.
4. Zamówienia in house.
5. Wskazanie źródeł prawa w UE.
6. Wpływ prawa unijnego na kształtowanie się rynku zamówień publicznych.

W1, W4, U1, U2, K1

2.

1. Procedury udzielania zamówień publicznych.
2. Instytucja przetargu.
3. Etapy procedury przetargowej:
a) ogłoszenie o zamówieniu oraz specyﬁkacja,
b) kwaliﬁkacja wykonawców,
c) wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Kryteria kwaliﬁkacji wykonawców oraz podstawy wykluczenia z postępowania
mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego.
5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Relacja pomiędzy kryteriami a środkami dowodowymi potwierdzającymi
spełnienie kryteriów przez wykonawców.
7. Warunki realizacji umowy.
8. Uprawnienia wykonawców:
a) tworzenie konsorcjum,
b) poleganie na zasobach innych podmiotów,
c) korzystanie z podwykonawców,
d) self cleaning.

W2, U3, U5, K1

3.

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom na podstawie dyrektyw
unijnych:
a) środki tymczasowe,
b) okres zawieszenia typu standstill,
c) żądanie uchylenia decyzji zamawiającego,
d) odszkodowanie,
e) nieskuteczność umowy.

W3, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny. Szczegółowe zasady egzaminu określa prowadzący na
pierwszym wykładzie.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wykład przeznaczony dla studentów zagranicznych - uczestników międzynarodowych programów wymian: Erasmus+, DAAD,
Staż.

Sylabusy
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Publiczne prawo gospodarcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67c8db202.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych zasad ustroju gospodarczego
Rzeczypospolitej Polskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawy funkcjonowania gospodarki

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
zaliczenie

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny,
zaliczenie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać podstawowe zasady i reguły funkcjonowania
gospodarki w Unii Europejskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania wiedzy w zakresie funkcjonowania
gospodarki w Unii Europejskiej

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady gospodarcze Polski i Unii Europejskiej

W1, U1, K1

2.

Reglamentacja działalności gospodarczej

W1, U1, K1

3.

Wpływ podmiotów publicznych na gospodarkę i przedsiębiorców

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Egzamin pisemny z pytaniami jednokrotnego wyboru i z pytaniami
problemowymi lub kazusowymi. Warunkiem zdania egzaminu jest
uzyskanie wymaganej liczby punktów. W przypadku zdania egzaminu przy
wystawianiu oceny uwzględnia się zaliczone przez studenta ćwiczenia. w
okresie pandemii sposób egzaminowania może ulec zmianie, zgodnie z
wymogami sanitarnymi.

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą formę zajęć, rozwijają umiejętności i
kompetencje społeczne studentów, przygotowują do egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń daje prawo do uczestnictwa w egzaminie przedterminowym i ma
znaczenie przy wystawianiu oceny pozytywnej przy egzaminie. Zaliczenie
ćwiczeń wymaga obecności na zajęciach i zdania sprawdzianu
zaliczeniowego w formie określonej przez prowadzącego zajęcia.

Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny z pytaniami jednokrotnego wyboru i z pytaniami
problemowymi lub kazusowymi. Warunkiem zdania egzaminu jest
uzyskanie wymaganej liczby punktów. W przypadku zdania egzaminu przy
wystawianiu oceny uwzględnia się zaliczone przez studenta ćwiczenia. w
okresie pandemii sposób egzaminowania może ulec zmianie, zgodnie z
wymogami sanitarnymi.

zaliczenie

Ćwiczenia stanowią pomocniczą formę zajęć, rozwijają umiejętności i
kompetencje społeczne studentów, przygotowują do egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń daje prawo do uczestnictwa w egzaminie przedterminowym i ma
znaczenie przy wystawianiu oceny pozytywnej przy egzaminie. Zaliczenie
ćwiczeń wymaga obecności na zajęciach i zdania sprawdzianu
zaliczeniowego w formie określonej przez prowadzącego zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Lata studiów II - V

Sylabusy
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Redakcja tekstu naukowego dla prawników - szkolenie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1558468820.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
szkolenie: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji i wskazówek dotyczących redagowania tekstów
naukowych różnego typu (prac dyplomowych, artykułów, komentarzy do przepisów), z uwzględnieniem specyﬁki
nauk prawnych. Uczestnicy będą wykonywali także praktyczne ćwiczenie doskonalące umiejętności warsztatowe.
Zaletą szkolenia jest skondensowany sposób przekazywania wiedzy, a zajęcia są zorganizowane w bloku zajęć, co
umożliwia uczestnikom pozyskać maksimum wiedzy w krótkim czasie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różnorodność form komunikacji naukowej w obszarze
nauk prawnych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W14

zaliczenie

W2

wielość sposobów cytowania źródeł w pracy naukowej,
z uwzględnieniem specyﬁki nauk prawnych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W15

zaliczenie

W3

złożoność procesu przygotowywania utworu
do publikacji oraz podstawowe praktyki wydawnicze
polskich i zagranicznych wydawców.

PRA_K3_W15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wybrać właściwą formę komunikacji naukowej
w zależności od opracowywanego materiału
badawczego i celów utworu, z uwzględnieniem
specyﬁki nauk prawnych.

PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

zaliczenie

U2

zaplanować proces twórczy z uwzględnieniem faz
PRA_K3_U16,
koncepcyjnej, gromadzenia materiałów, analizy
i opracowywania tekstu naukowego, z uwzględnieniem PRA_K3_U18
specyﬁki nauk prawnych.

zaliczenie

U3

opracować przypisy/odnośniki literaturowe
w zależności od zadanego sposobu cytowania źródeł
z zakresu nauk prawnych, a także zweryﬁkować
poprawność utworu pod kątem jednolitości
i kompletności przypisów, w tym poprawić błędy.

PRA_K3_U18

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego opracowania tekstu naukowego,
przedstawiającego wyniki badań z zakresu nauk
prawnych.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

zaliczenie

K2

komunikowania skomplikowanych zagadnień
prawnych w formie przystępnej dla czytelnika,
z zachowaniem naukowego charakteru utworu.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05

zaliczenie

K3

podejmowania działań popularyzujących wyniki badań
naukowych z zakresu nauk prawnych.

PRA_K3_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

szkolenie

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

JAKĄ formę komunikacji naukowej wybrać? Rodzaje publikacji naukowych z
uwzględnieniem specyﬁki nauk prawnych, w zależności od materiału badawczego
i celu utworu.

W1, U1, K1

2.

JAK przygotować się do napisania tekstu naukowego? Poszukiwanie pomysłów,
plan pracy, źródła informacji, literatura, standardy wykorzystania źródeł z zakresu
nauk prawnych.

W3, U2, K1

3.

JAK opisywać wyniki badań? Struktura tekstu naukowego z uwzględnieniem typu
opracowania (praca dyplomowa, artykuł, glosa itp.)

W2, U2

4.

JAK cytować źródła i edytować przypisy? Sporządzanie odnośników i bibliograﬁi z
uwzględnieniem różnych modeli cytowania (case studies, najczęstsze błędy,
wskazówki praktyczne, ćwiczenie).

W2, U3, K1

5.

JAK pisać, by zainteresować czytelnika? Język, narracja, strategie komunikowania
treści naukowych w publikacjach prawniczych z zachowaniem naukowego
charakteru wywodu.

W1, K1, K2

6.

JAK opublikować utwór? Typowe standardy i praktyki wydawnicze wydawców
książek i redakcji czasopism prawniczych (case studies, wskazówki praktyczne).

W3, U3, K1

7.

JAK obwieścić światu o swojej publikacji? Elementy wiedzy z zakresu
upowszechniania wyników badań naukowych.

K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, szkolenie
Rodzaj zajęć
szkolenie

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa. Zaliczenie polega na wykonaniu
ćwiczenia.

620 / 1069

Reﬂektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d10adc1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość i umiejętność posługiwania się nie tylko argumentem dogmatycznym, ale przede wszystkim
historycznym, a także prawnoporównawczym w analizach zwłaszcza prawa prywatnego.

C2

Pogłębienie w stosunku do kursu podstawowego znajomości prawa rzymskiego: poznanie metod i celów
współczesnej nauki prawa rzymskiego, postrzeganie prawa rzymskiego w kontekście współczesnym oraz
współczesnego prawa poprzez siatkę pojęciową prawa rzymskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma dogłębną znajomość metod prawniczych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

esej

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U17

esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować system prawa polskiego z perspektywy
historycznej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość zmienności norm prawnych oraz
potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Resilience prawa rzymskiego?
2. Błąd anachronizmu? Rzymskie prawo administracyjne
3. Wybór Niepodległej: prawo rzymskie jako polska tradycja prawna
4. Praktyczna historia prawa spadkowego w Polsce ostatnich 100 lat
5. Bykowe a małżeństwo rzymskie: egzotycznie, ale monogamicznie
6. Skandale prawne w Biblii: Stary Testament
7. Skandale prawne w Biblii: Nowy Testament
8. Summum ius summa iniuria. O ideologicznych założeniach w interpretacji
starożytnych tekstów źródłowych
9. Zasada pacta sunt servanda a klauzula rebus sic stantibus.
10. Bezpodstawne wzbogacenie, nadużycie prawa. W poszukiwaniu prawa
naturalnego?
11. Dekodyﬁkacja i myślenie dekodyﬁkacyjne
12. Jurysprudencja rzymska czyli o nas i o naszej wielkości
- już od czasów rzymskich
13. Prawo rzymskie a rozwój prawa chińskiego

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wymagana jest obecność na zajęciach (z możliwością opuszczenie nie
więcej niż 2-3 zajęć).

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu „Prawo rzymskie”

Sylabusy

623 / 1069

Refugee Law: International, European and Polish
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d059685.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

1. Zapoznawanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi uchodźców i kształtowanie umiejętności
odniesienia jej do systemu prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (polskiego).

C2

2. Kształtowanie umiejętności poprawnej interpretacji prawa uchodźczego

C3

3. Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy tekstów źródłowych z poprawnym wykorzystaniem siatki
pojęciowej

C4

4. Kształtowanie umiejętność uzyskiwania danych niezbędnych do analizy prawa uchodźczego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

1. Znajomość regulacji prawnych dotyczących
uchodźców i umiejętność odniesienia jej do systemu
prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
(polskiego)

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

2. Znajomość oraz umiejętność poprawnej
interpretacji prawa uchodźczego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W3

3. Znajomość i umiejętność krytycznej analizy tekstów
źródłowych z poprawnym wykorzystaniem siatki
pojęciowej

PRA_K3_W16

egzamin pisemny

U1

1. Znajomość regulacji prawnych dotyczących
uchodźców i umiejętność odniesienia jej do systemu
prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
(polskiego)

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02

egzamin pisemny

U2

2. Znajomość oraz umiejętność poprawnej
interpretacji prawa uchodźczego.

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

U3

3. Umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych
z poprawnym wykorzystaniem siatki pojęciowej.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12

egzamin pisemny

U4

4. Znajomość i umiejętność uzyskiwania danych
niezbędnych do analizy prawa uchodźczego

PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

K1

1. Znajomość regulacji prawnych dotyczących
uchodźców i umiejętność odniesienia jej do systemu
prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego
(polskiego)

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K2

4. Znajomość i umiejętność uzyskiwania danych
niezbędnych do analizy prawa uchodźczego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

22

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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analiza orzecznictwa

20

analiza aktów normatywnych

20

analiza problemu

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. – 2. Prawo uchodźcze w europejskiej przestrzeni prawnej - zagadnienia
podstawowe; podstawy prawnomiędzynarodowej ochrony praw człowieka: system
powszechny i europejski system regionalny;
3. Powszechny międzynarodowe prawo uchodźcze - zagadnienia podstawowe: rys
historyczny i ujęcie współczesne; azyl a status uchodźcy; polityka imigracyjna a
polityka azylowa;
4. Ewolucja europejskiej polityki azylowej: od aktywności Rady Europy po Wspólny
Europejski System Azylowy w ramach Unii Europejskiej;
5.-9. Podmiotowy zakres ochrony: kto jest uchodźcą?
- Znajdowanie się poza państwem swojego pochodzenia i niemożność lub brak
woli korzystania z ochrony tego państwa lub powrotu do niego:
a) osoby przemieszczone wewnętrznie (IDPs)
b) tzw. internal ﬂight/protection alternative
c) uchodźcy sur place
- Uzasadniona obawa przed prześladowaniem
a) uzasadniona obawa
b) prześladowanie
- Powody prześladowania
- Ochrona uzupełniająca and uchodźcy de facto
10. Dostęp do procedury azylowej
- Zasady określania państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku
azylowego (reguły dublińskie)
- Zasada bezpiecznego państwa trzeciego a zasada państwa pierwszego azylu
- Wnioski w sposób oczywisty bezzasadne
- Zasada bezpiecznego państwa pochodzenia
- Osoby ubiegające się o azyl będące obywatelami UE

1.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2

11. Standardy procedury azylowej
- Organy rozstrzygające
- Postępowanie zasadnicze
- Postępowanie odwoławcze
- Postępowanie przyspieszone
- Pozbawienie/ograniczenie wolności osób ubiegających się o azylu
12. Prawa osób przyjętych
- Wolność poruszania się
- Prawa ekonomiczne i socjalne:
a) świadczenia materialne
b) zdrowie
c) nauka
d) zatrudnienie
- Ochrona rodzin uchodźców
13. Ochrona tymczasowa osób przemieszczonych
14. Polskie prawo uchodźcze I jego sepcyﬁka
15. Wnioski i podsumowanie kursu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (esej) Czas trwania egzaminu: 60 minut
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Samorządy zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc2d57d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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U1

samodzielnie rozwiązać podstawowe zagadnienia
prawne mogące wynikać w związku z przynależnością
do samorządu zawodowego.

PRA_K3_U10

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnej oceny korzyści i uwarunkowań
związanych z konkretnym zawodem zaufania
publicznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

43

przygotowanie do zajęć

21

analiza aktów normatywnych

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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

9.

Samorząd pielęgniarek i położnych.

W1, U1, K1

10.

Pozostałe samorządy medyczne.

W1, U1, K1

Sylabusy
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11.

Inne formy samorządności zawodowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru, 16 pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie jest nieobowiązkowa.

Sylabusy
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School of Japanese Law and Culture (Szkoła prawa japońskiego)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfd8620.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Zaznajomienie studentów z podstawami prawa japońskiego oraz japońskiej kultury prawnej oraz współczesnego
społeczeństwa japońskiego.

G2

Rozwój międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych.

G3

Poznanie uwarunkowań kulturowych z perspektywy porównania kultury japońskiej i kultur europejskich.

G4

Kształtowanie u studentów umiejętności zachowania zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi
we współczesnej Japonii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
poznawanie różnic pomiędzy systemami prawa
polskiego i japońskiego, Możliwość zapoznawania się
z praktycznymi aspektami stosowania przepisów
prawa w danej dziedzinie wiedzy.

W1

PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

esej, prezentacja

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako podmiocie
i twórcy kultury w konkretnych strukturach
społecznych. Ma poszerzoną wiedzę o procesach
interakcji społecznych w kontaktach interkulturowych.
Ma podstawową wiedzę o procesach wymiany
kulturowej między Japonią i Europą

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

120

przygotowanie do egzaminu

240

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład zapewnia słuchaczom przegląd podstawowych uregulowań prawnych w
Japonii. Wykłady obejmują elementy praktycznego stosowania prawa, zarówno w
zakresie prawa materialnego, jak i procesowego. W ramach wykładu studenci
zapoznają się także z kulturą Japonii i aspektami komunikacji międzykulturowej.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza tekstów, seminarium
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie prezentacji na zajęciach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Sylabusy
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Spory prawnicze: teoria i praktyka - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1558425402.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wielowymiarową naturą sporów prowadzonych w kontekstach instytucyjonalnych,
szczególnie prawnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcia „sporu racjonalnego” (reasonable
disagreement) oraz pojęć sporów „werbalnych”
(verbal disputes), „jałowych”, oraz „fundamentalnych”
(bedrock disputes).

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny / ustny

W2

podstawowe teoriiewyjaśniające racjonalność sporów
(teoretycznie: na poziomie epistemicznym;
pragmatycznie: na poziomie ﬁlozoﬁi politycznej
i ﬁlozoﬁi prawa)

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

podstawowe współczesne teorie ﬁlozoﬁcznych (gł.
espistemicznych) określających normatywne strategie
postępowania w obliczu rozpoznania sporów
racjonalnych. Rozumie pojęcia „para epistemicznego”
(epistemic peer) i pojęcia dowodów (evidence)
na gruncie omawianych teorii

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny / ustny

W4

teoretyczne i praktyczne czynniki wpływające
na rozstrzyganie sporów ﬁlozoﬁcznych i prawnych. Jest PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
swiadom dalekosiężnych społecznych, politycznych,
PRA_K3_W14
kulturowych konsekwencji pewnych typów
rozstrzygnięć sporów.

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosowac wprowadzone kategorie ﬁlozoﬁczne
do analizy Dworkinowskego odróżnienia sporów
empirycznych (o to czy podzielane źródła prawa
obowiązują) i sporów teoretycznych (o to jakie źródła
prawa w ogóle są).

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny / ustny

U2

przedstawić dogłębne uzasadnienie ﬁlozoﬁczne
odpowiednich rozstrzygnięć danych typów sporów
na gruncie prawa.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny / ustny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadzenia racjonalnych dyskusji, spierania się
w sposób zgodny z zasadami etyki dyskursu; jest
gotów także do skrzętnego referowania problemów
i oceniania argumentów, jasnego objaśniania kwestii
spornych i poszukiwania rozsądnych rozwiązań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie do egzaminu

27

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
117

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

Żywo dyskutowanym tematem w obrębie współczesnej epistemologii jest pytanie o to jak
należy postąpić w sytuacji racjonalnego sporu, gdzie obaj spierający mają równy status
epistemiczny (są „parami epistemicznymi”: posiadają porównywalną inteligencję, zdolności
poznawcze, wiedzę tła)? Czy fakt, że mój par epistemiczny wyciąga przeciwne wnioski z
przedstawionych w sprawie dowodów pozwala mi dalej z pełnym przekonaniem utrzymywać
własne przekonanie? Czy może sam fakt sporu powinien obniżyć poziom mojego przekonania
(postawy doxastycznej) wobec określonego twierdzenia (bądź do poziomu zawieszenia sądu,
bądź do poziomu kapitulacji na rzecz twierdzenia oponenta)? Zgodnie z tzw. koncyliacjonizmem
(conciliationism, equal weight view) obniżenie poziomu własnego przekonania w obliczu
rozpoznania faktu, że epistemiczny par nie podziela naszych konkluzji (np. na podstawie tych
samych dowodów my uznajemy, że X jest winny, a on, że X jest niewinny) jest teoretycznie tym,
czego należy racjonalnie oczekiwać od obu parów. Przeciwna temu rozstrzygnięciu jest „teoria
niezłomności” (steadfastness view, right reason view), która wskazuje na pewne dodatkowe,
niejednokrotnie prywatne racje (evidence, insight) pozwalające w obliczu tego typu sporu
zignorować fakt, że ktoś mi równy (par) nie podziela mojej konkluzji – i ostatecznie w pełni
utrzymać własne przekonanie.
Powyższy problem dotyczy wszystkich typów sporów, gdzie zakłada się, przynajmniej prima
facie, równość epistemiczną (epistemic peerage) spierających się podmiotów, w tym:
- spory arytmetyczne i w naukach ścisłych
- spory polityczne
- spory religijne
- spory ﬁlozoﬁczne
- spory sądowe
Oczywiście nie każdy spór pojawiający się na gruncie tych dziedzin życia społecznego jest z
urzędu sporem racjonalnym. Konieczne jest zatem przedstawienie kryteriów odróżnienia sporów
racjonalnych od sporów nieracjonalnych (jałowych). Wiele sporów ma charakter jałowy, gdyż
uczestniczące w nich strony nie są równe epistemicznie (może to być skutek ﬁzycznych lub
psychologicznych defektów, np. alkoholizmu, choroby psychicznej; albo niedostatków
intelektualnych, tj. braku odpowiednich zdolności i wiedzy). W obrębie każdej dziedziny należy
wskazać na różne poziomy „eksperckości”. Jednakże pojęcie „para epistemicznego” może być
stosowane do każdego typu sporu, włącznie z codziennymi sporami („w kuchni”), w których
parowie bazują na swoich intuicjach i ogólnej wiedzy (mogą podzielać odp. evidence lub
posiadać porównywalną evidence, a jednak wyciągnąć na jej bazie odmienne wnioski). To, jak
postąpić w obliczu tego typu sporu (zawiesić sąd, czy pozostać przy swoim zdaniu) wymaga
głębokiego, wieloaspektowego uzasadnienia, które zostało wypracowane na gruncie
omawianych na warsztatach teorii epistemicznych.
Po przedstawieniu ogólnej mechaniki wskazanych teorii epistemicznych, poszczególne
warsztaty zostaną poświęcone problematyce postępowania w obliczu sporów we wskazanych
dziedzinach. Począwszy od tzw. łatwych, relatywnie odizolowanych przykładów sporów (tzw.
Restaurant case D. Christensena, gdzie po obiedzie w restauracji dwie osoby nie zgadzają się co
do podziału rachunku), przejdziemy do przykładów sporów w innych, rozległych dziedzinach.
Spory religijne i polityczne odzwierciedlają się szczególną doniosłością dla życia publicznego,
dlatego też przy tej okazji zostanie przedstawione znaczenia pojęcia „prywatnego wglądu”
(private insight) P. van Inwagena (wraz z jego argumentem na rzecz steadfastedness).
Na kolejnym etapie zajęć zajmiemy się sporami ﬁlozoﬁcznymi: czym te spory różnią się od
sporów innego typu i na czym polega ich racjonalność? (czy np. na poziomie argumentacji, czy
na odwołaniu się do różnych systemów epistemicznych?). Na czym może polegać „równość” lub
„porównywalność” dowodów (evidence), którymi dysponują ﬁlozofowie jako parowie (peers)?
Zbadanie tej kwestii wymaga odwołania się do różnych teorii uzasadniania epistemicznego i
dowodów.
Na koniec zajmiemy się sporami sądowymi. Na salach sądowych niejednokrotnie pojawiają się
wszystkie przykłady omawianych kontrowersji. Dla teoretycznej analizy tego typu sporów
przydatne będzie Dworkinowskie odróżnienie sporów empirycznych (o to czy dane,
akceptowane źródła prawa spełniają pewien test walidacyjny) i teoretycznych (o to, co to jest w
ogóle prawo i jak test walidacyjny powinien być przeprowadzony). W pojęciu sporów
teoretycznych kulminują się problemy sporów polityczno-ﬁlozoﬁcznych (tego typu spory
pojawiają się szczególnie na poziomie SN i TK). Dlatego też, dokładne wyjaśnienie
mechanizmów rozwiązywania tych sporów – teoretycznych(ﬁlozoﬁcznych, epistemicznych), jak i
praktycznych (odp. instytucji procesowych jak np. in dubio pro reo, nieparzysty skład
sędziowski) – stanowić będzie pożyteczny wkład w reﬂeksję nad naturą instytucji społecznych w
ogóle.
Nie bez znaczenia dla rozwiązania wskazanych problemów będzie także zbadanie rodzajów
możliwych procedur określania stosownej evidence, a także procedur determinowania jej
znaczenia (np. w kontekście politycznym: różne procedury zliczania oddanych głosów).
Konwersatoryjna forma zajęć, sprowadzająca się do analizy tekstów źródłowych (w języku
angielskim) i dyskusji określonych przypadków powoduje, że oczekiwanym celem tych
warsztatów jest wykształcenie w uczestnikach własnych przekonań co do tego jak: rozpoznawać
spory racjonalne i – w zależności od ich typu – jaką racjonalną strategię kształtowania własnych
przekonań na temat problemu przyjąć.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, seminarium, analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (maks 2 nieobecności; rozsądna liczba nieobecności tj. mniej niż 5 może być nadrobiona esejem), aktywność na
zajęciach (w m.in. prezentacja wybranych zagadnień). Po
spełnieniu tych warunków student zostaje dopuszczony do
egzaminu pisemnego ( w formie eseju na jeden z dwóch
tematów).
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Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc32993.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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 administarcyjnoprawnych). 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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

70

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Zaliczenie egzaminu pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru (30
pytań).
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Sylabusy
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Studencka Poradnia Prawna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cf2c985.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
15.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
poradnia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami sporządzania opinii prawnych i pism procesowych.

C2

Przekazanie studentom wiedzy związanej z interpretacją i stosowaniem łącznym przepisów prawa materialnego
i procedury.

C3

Przekazanie studentom wiedzy na temat funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości i innych organów
władzy państwowej.

C4

Przekazanie studentom wiedzy o etyce zawodów prawniczych, umiejętności związanych z prowadzeniem
konkretnej sprawy. Uwrażliwienie na człowieka i konieczność niesienia także pomocy prawnej pro bono oraz
edukacji prawnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

strukturę i działania organów wymiaru sprawiedliwości
i innych organów władzy państwowej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05

zaliczenie na ocenę

W2

interpretację przepisów prawa z danej dziedziny
(danej sekcji poradni).

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

zaliczenie na ocenę

W3

student zna zasady sporządzania opinii prawnych
i pism procesowych.

PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozmawiać z Klientem i zdobywać potrzebne
informacje dotyczące stanu faktycznego sprawy.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07

zaliczenie na ocenę

U2

prowadzić sprawę Klienta i reprezentować go (w
sytuacjach prawem przewidzianych) przed sądami
albo organami administracyjnymi.

PRA_K3_U06

zaliczenie na ocenę

U3

pracować w zespole.

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U4

samodzielnie wyszukiwać problemy prawne w danej
sprawie i ich rozwiązania oraz potraﬁ prezentować te
problemy podczas seminarium innym studentom oraz
koordynatorom.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadczenia pomocy prawnej pro bono.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K10

zaliczenie na ocenę

K2

prowadzenia edukacji prawnej w społeczeństwie,
zarówno na poziomie lokalnym. jak i ogólnopolskim.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

poradnia

120

przygotowanie ekspertyzy

100

analiza aktów normatywnych

40

zbieranie informacji do zadanej pracy

70

analiza orzecznictwa

60

przeprowadzenie badań literaturowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
450

ECTS
15.0
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Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawowe instytucje prawa karnego materialnego.

W2, U4

2.

Podstawowe instytucja prawa karnego procesowego.

W2, U4

3.

Znamiona poszczególnych typów czynów zabronionych z części szczególnej
kodeksu karnego.

W2, U4

4.

Podstawowe instytucje prawa cywilnego materialnego

W2, U4

5.

Podstawowe instytucje procesu cywilnego.

W2, U4

6.

Podstawowe instytucja postępowania administracyjnego.

W2, U4

7.

Podstawowe instytucje postępowania sądowoadministracyjnego.

W2, U4

8.

Ustawa o cudzoziemcach.

W2, U4

9.

Ustawa - kodeks pracy.

W2, U4

10.

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

W2, U4

11.

Szkolenie z psychologiem.

U1, U2, U3

12.

Podstawy etyki zawodów prawniczych

U1, K1, K2

13.

Sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych

W3

14.

Struktura sądownictwa w Polsce i innych organów władzy państwowej .

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

poradnia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Praca studenta w Poradni oceniana jest w sposób ciągły. Całoroczna
ocena pracy studenta stanowi podstawę do zaliczenia przedmiotu
„Uniwersytecka Poradnia Prawna” i uzyskania stosownej oceny końcowej.
Oceniając pracę studenta uwzględnia się w szczególności: 1)
przestrzeganie postanowień Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu
świadczenia pomocy prawnej; 2) przestrzeganie zasad pracy
obowiązujących w sekcji; 3) obecność na seminariach, dyżurach, podczas
wyjazdów i innych zajęć organizowanych przez Poradnię; 4) rzetelność
zaliczenie na ocenę
przygotowywanych opinii i projektów pism; 5) terminowość wykonywania
zadań; 6) sumienność w wywiązywaniu się z obowiązków kuratora i
przedstawiciela stron; 7) postępy w zdobywaniu umiejętności
sporządzania opinii i projektów pism; 8) opinię Koordynatora sekcji,
Asystenta sekcji i Sekretarza; 9) organizację pracy studenta; 10) kulturę
osobistą i sposób odnoszenia się do klientów, przełożonych i innych
studentów; 11) listy pochwalne i skargi od klientów; 12) dbałość o
porządek w Poradni.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Sekcja Prawa Cywilnego – zaliczony przedmiot Prawo cywilne i zaliczony przedmiot Postępowanie cywilne albo zaliczony
przedmiot Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne i zadeklarowany przedmiot Postępowanie cywilne w roku
akademickim zgłoszenia kandydatury Sekcja Prawa Karnego – zaliczone przedmioty Prawo karne – część ogólna i Proces
karny Sekcja Prawa Medycznego – zaliczony przedmiot Prawo medyczne z elementami bioetyki Sekcja Prawa Pracy –
zaliczony przedmiot Prawo cywilne Sekcja Praw Człowieka – znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnim
Rozmowa kwaliﬁkacyjna

Sylabusy
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Sztuczna inteligencja i prawo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cf27869.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest wyrobienie u studentów świadomości problemów związanych z pojęciem Sztucznej
Inteligencji, formalnych i komputacyjnych modeli rozumowań prawniczych, obliczeniowych modeli argumentacji
oraz alternatywnego rozwiązywania sporów, a także maszynowego uczenia się. Celem przedmiotu jest również
uzyskanie przez słuchaczy podstawowych informacji w zakresie prawnych ryzyk związanych z rozwojem
Sztucznej Inteligencji oraz tak zwanej wyjaśnialnej Sztucznej Inteligencji (Explainable AI).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna podstawy sporów dotyczących pojęcia
PRA_K3_W01,
Sztucznej Inteligencji oraz problemy badań naukowych
PRA_K3_W03
związanych z fenomenem Sztucznej Inteligencji

egzamin pisemny

W2

student zna historię badań nad Sztuczną Inteligencją
oraz historię zastosowań Sztucznej Inteligencji
w odniesieniu do prawa

PRA_K3_W03

egzamin pisemny

W3

student zna podstawowe pojęcia informatyki oraz
kognitywistyki istotne w odniesieniu
do obliczeniowego modelowania rozumowań
prawniczych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny

W4

student charakteryzuje poszczególne podejścia
do modelowania rozumowań prawniczych (systemy
regułowe, kazusowe, hybrydowe, argumentacyjne,
oparte o sztuczne sieci neuronowe, sieć semantyczna
i ontologie, systemy negocjacyjne i mediacyjne) oraz
wskazuje silne i słabe strony tych podejść

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W5

student objaśnia mechanizmy maszynowego uczenia
PRA_K3_W10,
się oraz wskazuje korzyści i zagrożenia związane
ze stosowaniem tego rodzaju systemów w kontekstach PRA_K3_W13
prawnych

egzamin pisemny

W6

student zna podstawowe problemy podmiotowości
agentów autonomicznych oraz spory związane
z przypisywaniem odpowiedzialności związanej
z działaniem takich agentów

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

W7

student objaśnia zagadnienia związane z koncepcją
wyjaśnialnej Sztucznej Inteligencji

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

U1

scharakteryzować obliczeniowe modele rozumowań
prawniczych z uwagi na odpowiednie kryteria
(użyteczność, podobieństwo strukturalne,
elastyczność)

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

egzamin pisemny

U2

ocenić wpływ rozwoju inteligentnych technologii
na procesy tworzenia, interpretacji oraz stosowania
prawa, a także rozwiązywania sporów

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu
społecznych i prawnych aspektów technologii
informatycznych oraz do dokonywania oceny etycznej
zastosowań tej technologii

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

95

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Spór o pojęcie Sztucznej Inteligencji oraz historia badań nad Sztuczną Inteligencją,
W1, W2, W3
w tym nad prawniczymi zastosowaniami Sztucznej Inteligencji

2.

Komputacyjne modelowanie rozumowań prawniczych: systemy ekspertowe,
regułowe, kazusowe oraz hybrydowe

W4, U1, U2

3.

Komputacyjne modelowanie rozumowań prawniczych: modele argumentacyjne

W4, U1, U2

4.

Pojęcie Sieci Semantycznej oraz ontologii. Reprezentacja wiedzy i rozumowań
prawniczych w Sieci Semantycznej

W4, U1, U2

5.

Maszynowe uczenie się i sztuczne sieci neuronowe

W4, W5, U1, U2

6.

Spór wokół podmiotowości prawnej agentów autonomicznych oraz
odpowiedzialności prawnej związanej z ich działaniem

W6, U2, K1

7.

Pojęcie wyjaśnialnej (transparentnej, przejrzystej) Sztucznej Inteligencji oraz
prawa do wyjaśnienia

W7, U2, K1

8.

Problematyka Online Dispute Resolution i automatyzacji procesu rozwiązywania
sporów

W4, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy obejmujący 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz
pytanie problemowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony I rok studiów

Sylabusy
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Taktyka kryminalistyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d0ccb1e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami taktyki kryminalistycznej oraz nabycie umiejętności
w zakresie metod stosowanych w procesie wykrywczym i dowodowym. Studenci powinni umieć wiedzę
wykorzystać do działań rozpoznawczych, wykrywczych, dowodowych i zapobiegawczych w celu ograniczania
i zwalczania przestępczości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady i metody taktyki kryminalistycznej.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

sposoby prowadzenia rozpoznania kryminalistycznego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

sposoby prowadzenia czynności wykrywczych
(prowadzących do wykrycia sprawcy i przestępstwa).

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W4

sposoby prowadzenia wybranych czynności
dowodowych (ekspertyzy, przesłuchania,
przeszukania).

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W5

sposoby zapobiegania wybranej przestępczości
(zorganizowanej, przeciwko zabytkom).

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać efektywne metody stosowane w procesie
wykrywczym i dowodowym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

zapoznanie się z e-podręcznikiem

20

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Taktyka jako dział kryminalistyki.

W1

2.

Zasady taktyki kryminalistycznej.

W1

3.

Informacja jako podstawa działań taktycznych. Analiza kryminalna.

W1, W3

4.

Metody taktyki kryminalistycznej. Taktyka kryminalistyczna a postęp techniczny.

W1

Sylabusy
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5.

Taktyka rozpoznania kryminalistycznego.

W2

6.

Taktyka wykrywania kryminalistycznego. Czynności operacyjno-rozpoznawcze.

W3, U1

7.

Praca dochodzeniowo-śledcza. Czynności poszukiwawcze (m.in. przy porwaniach).

W3, U1

8.

Identyﬁkacja kryminalistyczna a taktyka. Modus operandi.

W4, U1

9.

Taktyka czynności na miejscu zdarzenia. Taktyka przeszukania.

W4, U1

10.

Taktyka przesłuchania.

W4, U1

11.

Metody wykrywania nieszczerości.

W4, U1

12.

Taktyka ekspertyzy. Schemat ekspertyzy.

W4, U1

13.

Relacja organ procesowy – biegły. Ocena dowodu z opinii biegłego.

W4, U1

14.

Taktyka zapobiegania przestępczości. Zorganizowane grupy przestępcze.

W5

15.

Zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom.

W5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin testowy (20 pytań) z pytaniami jednokrotnego wyboru (jedna z
czterech odpowiedzi jest prawidłowa) oraz pytaniami wymagającymi
uzupełnienia. Punktacja: maksymalna liczba punktów wynosi 20 (za każde
pytanie student może uzyskać 0 albo 1 punkt). Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie minimum 12 punktów. Dodatkowe punkty do
egzaminu można uzyskać na wykładach (odpowiedzi na pytania
„punktowane” zadawane przez prowadzącego, max. 0,5 pkt na 1
wykładzie). Wymagane zrealizowanie zadań przewidzianych w epodręczniku.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczona lub co najmniej w trakcie realizacji (zadeklarowana) kryminalistyka

Sylabusy
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The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20th c.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67ca96846.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

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_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

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_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

W3

znajomość procesów funkcjonowania prawa oraz
ustroju państwowego w kontekście politycznym,
społecznym i gospodarczym.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny / ustny

znajomość ewolucji prawa i ustroju w Polsce na tle
europejskim oraz ocen tego procesu w historiograﬁi.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

znajomość najważniejszych pomników dawnego prawa
obowiązującego na ziemiach polskich oraz ich
znaczenia i kontekstu historycznego oraz społecznego.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

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

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny / ustny

W1

W4

W5

W6

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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.

655 / 1069

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

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
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 / ustny

umiejętność zinterpretowania znaczenia i kontekstu
historycznego oraz społecznego poszczególnych
źródeł prawa - pomników prawa w Europie Środkowej.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny / ustny

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_U12,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny / ustny

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

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny / ustny

K1

pozyskiwania niezbędnych danych do analizy (w
kontekście uzupełniania wiedzy prawniczej, w tym
zwłaszcza historycznoprawnej).

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny / ustny

K2

PRA_K3_K01,
krytycznej analizy zjawisk społecznych, gospodarczych
PRA_K3_K02,
i politycznych z poprawnym wykorzystaniem siatki
PRA_K3_K04,
pojęciowej.
PRA_K3_K10

egzamin pisemny / ustny

U2

U3

U4

U5

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

40

przeprowadzenie badań literaturowych

20

analiza źródeł historycznych

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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, U1, U2,
K1, K2

2.

Omówienie instytucji ustrojowyc 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, U5, 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

Sylabusy
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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 AustroWęgier - 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:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny lub ustny w formie odpowiedzi na krótkie pytania.
Możliwość alternatywnej formy zaliczenia egzaminu w postaci eseju
egzamin pisemny / ustny na uzgodniony z wykładowcą temat lub w formie prezentacji
multimedialnej wygłoszonej na zajęciach lub zaprezentowania
wyników własnych badań związanych z tematem wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the 10th to
the 20th Century
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d00f99d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

Krótkie przedstawienie historii Żydów na terenie ziem polskich oraz posiadanej przez nich Autonomii w granicach
Polsko-Litewskiej Rzeczpospolitej na tle Europy Środkowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

W4

wiedza o kierunkach rozwoju społeczności żydowskich
na terenie Polski i Litwy, ich statusie formalnym na tle
Europy Środkowej.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

wiedza o zasadach funkcjonowania i prawnych
podstawach Autonomii w Rzeczpopsolitej i głównych
kierunków jej rozwoju.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

znajomość najważniejszych pomników prawa
Autonomii Żydów w Polsce i na Litwie.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

wiedza o politycznym systemie epoki wraz
z umiejętnością wskazania najważniejszych kierunków
rozwoju.

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_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny / ustny

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_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

umiejętność przedstawienia ewolucji Autonomii
w szerszym europejskim kontekście.
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U2

umiejętność krytycznej analizy źródeł prawa epoki
z wykorzystaniem prawidłowego aparatu pojęciowego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny / ustny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdolność zebrania danych do analizy
z wykorzystaniem wiedzy o kontekście historycznym
epoki.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

31

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład przedstawia krótki zarys historii samorządu Żydów oraz statusu prawnego
Żydów i żydowskich społeczności na terytorium Polsko - Litewskiej Rzeczpospolitej
od monarchii wczesnofeudalnej do upadku Rzeczpospolitej w XVIII w.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

2.

Zagadnienie jest przedstawione na tle porównawczym Środkowej Europy:
Królestwa Czech (historycznych), posiadłości Habsburgów (Austria i inne kraje
objęte Sankcją Pragmatyczną 1713), Królestwa Węgier. Dodatkowo omawia
instytucje ustrojowe formacji państwowych na ziemiach polskich, które są
zaliczane do polskiej tradycji politycznej i ustrojowej, które wpłynęły na kształt
Autonomii Żydów. Wykład uzupełnia krótki rys losów historycznych po upadku
Rzeczpospolitej do czasów komunizmu.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Sylabusy
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3.

Historia prawnego statusu żydowskich społeczności w omawianym okresie:
historia źródeł prawa w znaczeniu źródeł tworzenia i poznawania prawa (w
znaczeniu fontes iuris oriundi i fontes iuris cognoscendi), nauki prawa. Omawia
podstawowe instytucje prawa prywatnego (cywilnego), karnego, procesu oraz
organizacji wymiaru sprawiedliwości.

W3, W4, U2, K1

4.

Wykład omawia także poszczególne specyﬁczne zagadnienia historii Żydów i ich
Autonomii na ziemiach polskich w okresie szlacheckiej Republiki (Res publica) jak
Rzeczpospolitą zwano. Ten zakres problemów zawiera takie treści jak: zasady i
status prawny autonomii (rozmaitych), wyznania u religii oraz ich ochrony,
poddaństwa i emancypacji z poddaństwa, a także ogólnych zagadnie dotyczących
tworzenia i poznawania dawnego prawa.

W1, W2, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin polegający na udzieleniu odpowiedzi na krótkie pytania.
Możliwość zaliczenia przedmiotu formie przygotowania prezentacji
egzamin pisemny / ustny
multimedialnej lub eseju na temat uzgodniony z prowadzącym
przedmiot.
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The mind and the law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cf9ec2f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest prezentacja wybranych zagadnień na pograniczu prawa i nauk o człowieku (biologii, psychologii,
socjologii, antropologii itp.)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie jaki wpływ mają nauki
o człowieku na wybrane zagadnienia teorii i praktyki
prawa.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02

egzamin pisemny,
prezentacja
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W2

Student zna i rozumie w jaki sposób, z perspektywy
nauk o człowieku, przedstawia się proces
podejmowania decyzji w kontekstach prawnych.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

Student zna i rozumie możliwości i ograniczenia
dotyczące wykorzystania dowodów dostarczanych
przez nauki o człowieku w procesie prawnym.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać krytycznej analizy problemu
o uzasadnić swoją opinię.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny,
prezentacja

U2

Student potraﬁ dokonać rudymentarnej oceny
przydatności dowodu naukowego w procesie prawa.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny,
prezentacja

U3

Student potraﬁ ocenić rolę rezultatów badań
naukowych w różnych kontekstach prawnych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07

egzamin pisemny,
prezentacja

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego pokierowania
rozwojem swoich zainteresowań naukowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

przygotowanie do egzaminu

50

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
177

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Prezentacja wybranych pojęć i wyników badań naukowych współczesnych nauk o
człowieku oraz ich związków z problemami teoretycznoprawnymi (intuicja
prawnicza, rozumowania prawnicze, argumentacja prawnicza, odpowiedzialność
prawna i wolna wola, prawo i emocje, uzasadnienie kary, ontologia prawa).

W1, U1, K1

2.

Krytyczna analiza pojęć dogmatycznoprawnych (np. model dobrego obywatela,
wina, czyn, osoba, oświadczenie woli) z perspektywy nauk o człowieku.

W2, U1, U3, K1

3.

Możliwości i ograniczenia wykorzystania wyników badań prowadzonych w obrębie
nauk o człowieku w kontekstach prawnych.

W3, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie referatu podczas zajęć lub egzamin pisemny
(esej).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Umowy w obrocie i zarządzie prawami własności intelektualnej - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d14048b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z praktyką sporządzania i interpretacji umów z zakresu prawa własności intelektualnej,
ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek ważności i skuteczności tych umów oraz realizacji przez nie różnych
interesów stron

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie podstawowe konstrukcje
z zakresu praw własności intelektualnej istotne dla
umów dotyczących korzystania z tych dóbr; zna
i rozumie zasady interpretacji ustawy i umowy

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10

zaliczenie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przygotować projekt umowy
dotyczącej praw własności intelektualnej i dopasować
przyjęte w niej rozwiązania do stanu faktycznego oraz
interesów stron

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do współpracy przy tworzeniu
umów, uwzględniania innych punktów widzenia
i rozumienia konsekwencji przyjętych rozwiązań

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie praw autorskich.
2. Umowa wydawnicza.
3. Umowa o stworzenie utworu audiowizualnego
4. Umowy z pracownikami dotyczące nabycia praw własności intelektualnej.
5. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe.
6. Umowa przenosząca prawo w prawie własności przemysłowej (patent).
7. Umowa przenosząca prawo ochronne na znak towarowy.
8. Umowa licencyjna w prawie autorskim.
9. Umowa licencyjna w prawie własności przemysłowej
10. Umowa dzierżawy praw
11. Umowa franchisingu.
12. Umowa wdrożeniowa.
13. Umowa know – how.
14. Umowny zakaz konkurencji i umowa o zachowaniu poufności.
15. Umowa o zarząd prawem wspólnym.
16. Umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie zadanych projektów
umów lub klauzul
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Úvod do slovenského práva (Szkoła prawa słowackiego)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cfdbd51.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Słowacki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
13.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 74, warsztaty: 38, ćwiczenia: 24

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe pojęcia z prawniczego języka
słowackiego

PRA_K3_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny

W2

student rozumie zasady obowiązujące w słowackim
systemie prawnym

PRA_K3_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny

W3

student zna procesy stanowienia i stosowania prawa
w słowackim systemie prawnym

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ opisać specyﬁkę słowackiego systemu
prawnego i zasad stosowania prawa na Słowacji

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny

U2

student potraﬁ odnajdować w słowackim systemie
prawnym przepisy mające zastosowanie w danym
stanie faktycznym i prawidłowo je zastosować

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny

U3

student posługuje się słowackim językiem prawniczym

PRA_K3_U15

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny

PRA_K3_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do aktualizacji zdobytej
na zajęciach wiedzy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

74

warsztaty

38

ćwiczenia

24

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

112

przygotowanie do egzaminu

45

poznanie terminologii obcojęzycznej

40

analiza aktów normatywnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
353

ECTS
13.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
136

ECTS
5.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
38

ECTS
1.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia prawa słowackiego

W1, W3, U2, K1

2.

Słowackie prawo konstytucyjne

W1, W2, U1, U2, U3

Sylabusy
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3.

Słowackie prawo cywilne - cz. ogólna

W1, W2, U1, U2, U3

4.

Słowackie prawo cywilne - zobowiązania

W1, W2, U1, U2, U3

5.

Słowackie prawo podatkowe

W1, W2, U1, U2, U3

6.

Słowackie prawo gospodarcze

W1, W2, U1, U2, U3

7.

Słowackie prawo spółek

W1, W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

obecność na zajęciach, pozytywna ocena z egzamiów

warsztaty

egzamin pisemny / ustny

obecność na zajęciach, pozytywna ocena z egzamiów

ćwiczenia

egzamin pisemny, egzamin ustny obecność na zajęciach, pozytywna ocena z kolokwiów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kursu z prawniczego języka słowackiego w semestrze zimowym.

Sylabusy
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Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy – konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1558414918.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznania studentów z najbardziej znanymi rozstrzygnięciami (tak zwane landmark cases)
sądów krajowych i międzynarodowych. Przedmiotem zajęć będzie wspólny namysł nad politycznym
i historycznym kontekstem poszczególnych spraw, uzasadnieniem przedstawionym przez sąd oraz argumentami
wysuwanymi przez strony postępowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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student zna prawne aspekty wybranych słynnych
spraw sądowych, których rozstrzygnięcie miało
znaczenie dla rozwoju danego systemu prawa i nauki
prawa.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
prezentacja

student zna kontekst historyczno-społeczno-polityczny
omawianych przypadków.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
prezentacja

W3

mechanizm sądowej kontroli konstytucyjności prawa.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny,
prezentacja

W4

student rozumie szczególną odpowiedzialność oraz
etykę zawodu prawnika.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
prezentacja

identyﬁkować problemy społeczne, moralne
i polityczne występujące w poszczególnych
orzeczeniach sądowych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

student analizować krytycznie rozstrzygnięcia oraz
argumenty w poszczególnych orzeczeniach sądowych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

prezentacja

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

udziału w debacie publicznej dotyczącej istotnych
problemów społecznych i prawnych.
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K2

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

działania na rzecz ochrony praw człowieka
i obywatela.

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

sprawa Lautsi v. Włochy

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

2.

sprawa medycznej klauzuli sumienia (TK syg. K 12/14)

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

3.

sprawa uboju rytualnego (TK, syg. K 52/13)

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

4.

Obergefell v. Hodges

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

5.

sprawa dyskryminacji na rynku usług (SN, syg. KK 333/17)

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

6.

Brown v. Board of Education

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

7.

Roe v. Wade

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

8.

Chaoulli v. Quebec

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

9.

Washington v. Glucksberg

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

Sylabusy

674 / 1069

10.

International Refugee Assistant Project v. Trump

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

11.

Szabo v. Vissy

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

12.

sprawa zestrzelenia samolotu (TK, syg. K 44/07)

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

13.

temat dobrany po konsultacjach ze studentami

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
(1) obecność (maks 2 nieobecności; rozsądna liczba nieobecności
- tj. mniej niż 5 może być nadrobiona esejem), (2) aktywność na
zajęciach (w m.in. prezentacja wybranych zagadnień ). (3) Po
spełnieniu tych warunkó w student zostaje dopuszczony do
egzaminu pisemnego ( w formie odręcznie pisanego eseju na
jeden z trzech zadanych temató w).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Współczesne problemy prawa karnego - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.605b406f33712.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie współczesnych problemów prawa karnego materialnego.

C2

Wykształcenie umiejętności identyﬁkowania, analizy, dyskusji, opisywania i poszukiwania rozwiązań problemów
związanych z tworzeniem, interpretacją i stosowaniem instytucji prawa karnego materialnego.

C3

Dyskusja o najbardziej aktualnych i wywołujących kontrowersje zagadnieniach prawa karnego materialnego.

C4

Wykształcenie umiejętności praktycznego radzenia sobie z przypadkami wymagającymi pogłębionej interpretacji
przepisów prawa karnego materialnego.

C5

Wyćwiczenie kompetencji argumentacyjnych z wykorzystaniem metod analizy krytycznej oraz dorobku
orzeczniczego i literatury.

C6

Doskonalenie kompetencji warsztatowych i podstawowych kompetencji naukowo-badawczych.

C7

Rozwijanie umiejętności konstruowania merytorycznej, kompleksowej argumentacji wykorzystującej wszystkie
narzędzia interpretacyjne w zależności od formy komunikacji prawniczej.

Sylabusy
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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 tworzeniem,
interpretacją i stosowaniem prawa karnego
materialnego w praktyce legislacyjnej, naukowej
i orzeczniczej.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W2

kluczowe instytucje prawa karnego materialnego,
wykorzystywane w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W3

uwarunkowanie społeczne i instytucjonalne
stosowania prawa karnego materialnego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny

W4

przyczyny niewłaściwego zastosowania instytucji
prawa karnego materialnego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

W5

metody polepszania prawa karnego materialnego
w sferze stanowienia, interpretacji i stosowania prawa.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

U1

identyﬁkować problemy współczesnego prawa
karnego materialnego w sferze jego stanowienia,
interpretacji i stosowania.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07

egzamin pisemny

U2

analizować stany faktyczne w perspektywie
relewantnych przepisów prawa karnego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

formułować argumenty za i przeciw przyjęciu
zastosowaniu określonego przepisu prawa karnego
materialnego, z odwołaniem się do literatury
i orzecznictwa.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U4

wskazywać konsekwencje niewłaściwego stosowania
przepisów prawa karnego materialnego i poszukiwać
sposobów zapobiegania tej praktyce.

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U5

wyszukiwać, selekcjonować i opracowywać informacje
potrzebne do rozwiązania problemu z zakresu prawa
karnego (przepisy, orzecznictwo, literatura).

PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U6

dokonać oceny określonej propozycji legislacyjnej
w perspektywie jej zasadności oraz spójności
systemowej oraz przedstawienia alternatywnych
rozwiązań legislacyjnych.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U7

formułować myśli i wyrażać je jasno i precyzyjnie
w wypowiedzi ustnej i pisemnej, z wykorzystaniem
odpowiedniej terminologii prawa karnego
materialnego.

PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U8

sporządzać pisemną wypowiedź w postaci opinii
legislacyjnej, glosy lub krótkiego eseju zawierającego
analizę krytyczną zagadnienia z zakresu prawa
karnego materialnego.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U14

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego namysłu oraz inicjowania debaty nad
problemami współczesnego prawa karnego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

egzamin pisemny

K2

podejmowania działań na rzecz podnoszenia
świadomości prawnej społeczeństwa z zakresu prawa
karnego.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05

egzamin pisemny

K3

komunikowania spornych i skomplikowanych
zagadnień prawa karnego materialnego w formie
i języku zrozumiałym dla odbiorcy nie będącego
prawnikiem.

PRA_K3_K04

egzamin pisemny

K4

dalszego kształcenia zawodowego w kierunku
uzupełniania wiedzy o współczesnych problemach
prawa karnego materialnego w dynamicznie
zmieniającym się świecie.

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny

K5

angażowania się w działania związane z tworzeniem
prawa karnego materialnego (działalność ekspercka,
opiniodawcza, doradcza, publiczna, popularyzująca).

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie do zajęć

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Współczesne problemy związane z analizą dogmatyczną podstawowych instytucji
prawa karnego i prawa wykroczeń.

W2, U2, K1

Sylabusy
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2.

Współczesne problemy tworzenia prawa karnego materialnego, w szczególności
problemy populizmu penalnego w związku z działalności legislacyjną.

W1, W5, U1, U6, U8, K2,
K5

3.

Współczesne problemy wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości społecznej i
gospodarczej jako otoczenia, w którym działa prawo karne materialne.

W5, U4, U7, K2, K4

4.

Współczesne problemy granic odpowiedzialności karnej w kontekście reguł, zasad,
W3, W4, U2, U4, K1, K2,
instytucji i intuicji związanych z przypisaniem sprawstwa i winy w
K5
demokratycznym państwie prawnym.

5.

Współczesne problemy stosowania prawa karnego materialnego przez sądy
powszechne i Sąd Najwyższy.

W2, W5, U2, U3, K4

6.

Współczesne problemy prawa karnego w popkulturze.

W2, W3, U4, K2, K3

7.

Współczesne problemy prawa karnego a warsztat pracy naukowca zajmującego
się prawem karnym.

U5, U7, U8, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin końcowy ma charakter pisemny i może polegać na
przygotowaniu eseju, analizy prawnej lub tekstu popularyzującego
określone zagadnienie - dotyczących tematyki omawianej podczas
konwersatorium. Ocena końcowa uwzględnia obecność na zajęciach i
aktywny udział w dyskusjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone Prawo karne (materialne)

Sylabusy
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Współczesne ustroje państwowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67ccc2ca2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu prawa konstytucyjnego o wiedzę na temat
ustrojów państw obcych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

różne typy systemów politycznych oraz podstawowe
zasady ustrojowe w państwach prezentowanych
podczas wykładów.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny, esej

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_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny, esej

W3

terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego
porównawczego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługiwać się terminologią z zakresu prawa
konstytucyjnego porównawczego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny, esej

U2

charakteryzować powiązania funkcjonalne pomiędzy
organami państwowymi w prezentowanych
na wykładzie systemach ustrojowych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny, esej

U3

wyjasniać przebieg procesu legislacyjnego
w omawianych podczas wykładu państwach.

PRA_K3_U05

egzamin pisemny, esej

U4

wyjaśniać zadania sądów w demokratycznym państwie PRA_K3_U06,
prawa.
PRA_K3_U07

egzamin pisemny, esej

U5

przedstawiać zdobyte wiadomości w formie pisemnej.

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

esej

wyjaśniać współczesne zagrożenia dla funkcjonowania
demokracji i państwa prawa.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny, esej

U6

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do ciągłego uzupełniania wiedzy w związku z częstymi
reformami ustrojowymi w poszczególnych państwach.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie do egzaminu

50

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
178

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Pojęcia: "system konstytucyjny", "system ustrojowy", "reżim polityczny", "system
polityczny", "system rządów", "konstytucjonalizm", "prawo konstytucyjne
porównawcze".

W1, W3, U1, K1

2.

II. Uchwalanie konstytucji i zmiana konstytucji: referenda konstytucyjne. Jak wygląda
procedura zmian konstytucji na przykładzie USA, Francji, RFN, Szwajcarii i państw
skandynawskich. Pojęcie przepisów konstytucyjnych relatywnie niezmienialnych:
W1, W3, U1, K1
klauzula wieczności w Ustawie Zasadniczej RFN, uregulowania czeskie, litewskie.
Zagadnienie niekonstytucyjnej zmiany konstytucji.

3.

III. Tendencje populistyczne we współczesnym konstytucjonalizmie, zagrożenia dla
idei rządów prawa.

W3, U1, U5, U6, K1

4.

IV. Pojęcie zasad ustrojowych w doktrynie polskiego i zagranicznego prawa
konstytucyjnego. Zasada suwerenności narodu, zasada suwerenności narodu a
zasada suwerenności parlamentu: przykład ZK - suwerenność w znaczeniu
politycznym a suwerenność w znaczeniu prawnym. Zasada przedstawicielstwa,
formy demokracji bezpośredniej we współczesnych państwach konstytucyjnych,
rodzaje referendów, w tym pojęcie recall (przykład słowackiej instytucji odwołania
prezydenta) oraz referendum-weta. Zasada państwa prawnego, w tym specyﬁka
pojęcia rule of law w ustroju ZK (A. Dicey), zasada podziału władz: ujęcie klasyczne i
współczesne znaczenie, system hamulców i równoważników, zasada niezależności
sądownictwa. Zagadnienie niezawisłości i bezstronności sędziów, dylemat jak
pogodzić niezawisłość sędziów z procedurami kontroli i regulacją odpowiedzialności
dyscyplinarnej.

W1, W3, U1, U5, K1

5.

V. Zasada federalizmu: rodzaje federalizmu, zasada domniemania kompetencji na
rzecz części składowych federacji (przykład Niemiec, Szwajcarii, USA) oraz zasada
domniemania kompetencji na rzecz federacji (przykład Kanady). Pojęcie federalizmu
dualnego (klasycznego) oraz kooperatywnego. Wertykalny podział władzy w USA
(pojęcie kompetencji delegowanych w sposób wyraźny /expressed powers/,
domniemanych /implied powers/, immanentnych /inherent powers/, wynikowych
/resulting powers/) oraz zbieżnych (konkurencyjnych). Wertykalny podział władz w
RFN (domniemanie kompetencji na rzecz landów, pojęcie kompetencji wyłącznych
federacji oraz kompetencji konkurencyjnych).

W1, W3, U1, U2, K1

6.

VI. Podstawowe formy rządów w systemach ustrojowych - ujęcie teoretyczne: rządy
parlamentarno-gabinetowe, kanclerskie, prezydencki i semiprezydencki system
rządów, system konwentu a system rządów zgromadzenia (w tym ostatnim
przypadku ogólnie na przykładzie stosunków między organami władzy we
współczesnej konstytucji Szwajcarii z 1999 r.).

W1, W3, U1, U2, U5, K1

Sylabusy
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7.

Sylabusy

VII. Przykłady współczesnych systemów rządów:
a) system rządów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
- Pojęcie nieskodyﬁkowanej konstytucji, reformy ustrojowe w pierwszej dekadzie XXI
w.
- zasady prawa wyborczego do Izby Gmin oraz Izby Lordów, czynne i bierne prawo
wyborcze (wymagania), problematyka podziału na okręgi, komisje rozgraniczające,
kto nie może piastować mandatu posła?, statut posła: jaki posła chroni immunitet?
- struktura Izby Gmin i Izby Lordów, komisje parlamentarne, pozycja ustrojowa
Speakera. Mowa tronowa: znaczenie, problematyka kadencyjności Izby Gmin.
- pojęcie rządu i gabinetu: formowanie gabinetu, powołanie premiera, skład
gabinetu
- zasady powołania premiera i ministrów, odpowiedzialność polityczna i prawna
- pozycja ustrojowa i znaczenie monarchy, pojęcie prerogatyw
- problematyka źródeł prawa w ZK: ustawy, rozporządzenia monarsze
- proces legislacyjny: inicjatywa ustawodawcza, rola Izby Lordów w procesie
legislacyjnym, zagadnienie tzw. money bills, konwenans Salisburego, zagadnienie
sankcji monarszej, czy da się nowelizować ustawy rozporządzeniem monarszym,
problematyka klauzuli Henryka VIII.
b) System rządów Republiki Federalnej Niemiec
- czynne i bierne prawo wyborcze do Bundestagu i Bundestratu. Prawo wyborcze do
Bundestagu i Bundesratu w znaczeniu przedmiotowym: na czym polega
kompensacyjny charakter metody alokacji mandatów do Bundestagu
- proces ustawodawczy, uprawnienia Budesratu w zależności od zakresu
przedmiotowego ustawy, problematyka tzw. weta rządowego, jakie uprawnienia w
procesie ustawodawczym ma Prezydent RFN, przykłady niepodpisania ustaw.
-tworzenie rządu, odpowiedzialność rządu, zagadnienie konstruktywnego wotum
nieufności, zagadnienie wotum zaufania, stan wyższej konieczności ustawodawczej.
- wybory Prezydenta RFN: warunki kandydowania, wybór przez Zgromadzenie
Federalne, jaki jest skład Zgromadzenia Federalnego
- Pozycja ustrojowa Prezydenta, uprawnienia w stosunku do rządu, parlamentu oraz
sądownictwa.
c) System rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki
-czynne i bierne prawo wyborcze do Izby Reprezentantów i Senatu, prawo wyborcze
w ujęciu przedmiotowym.
- Proces ustawodawczy, rola Prezydenta: weto i weto kieszonkowe. Rodzaje
ustawodawstwa
- Wybory Prezydenta: specyﬁka amerykańskich wyborów pośrednich
- Pozycja ustrojowa Prezydenta, uprawnienia, uprawnienia w stosunku do
parlamentu, jakie uprawnienia prawodawcze posiada Prezydent. Jak wygląda
kwestia podejmowania decyzji w sprawach zagranicznych: problem ratyﬁkacji
traktatów i w sprawach obronnych: użycie wojsk za granicą.
d) System rządów V Republiki Francuskiej
-czynne i bierne prawo wyborcze do Zgromadzenia Narodowego i Senatu, zasady
prawa wyborczego do izb parlamentarnych w aspekcie przedmiotowym, w tym
zagadnienie okręgów wyborczych, kiedy organizowana jest druga tura wyborów?,
- specyﬁka podziału zadań prawodawczych między parlament i rząd w świetle tekstu
konstytucji V Republiki a orzecznictwo Rady Konstytucyjnej w tym względzie.
- proces ustawodawczy, rola prezydenta i Rady Stanu w procesie ustawodawczym
- wybory prezydenckie: warunki kandydowania, pozycja ustrojowa Prezydenta:
kwestia arbitrażu: arbitraż jako działanie arbitralne czy dokonywane przez osobę
"arbitra" czyli bezstronnego obserwatora, kompetencje Prezydenta względem rządu,
parlamentu i sądownictwa, uprawnienia z art. 16 konstytucji.
- pozycja ustrojowa premiera, tworzenie rządu i jaka jest rola Prezydenta w tym
procesie, zagadnienie kohabitacji, kiedy po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z
kohabitacją? Jak zmienia się pozycja ustrojowa Prezydenta i premiera w okresie
kohabitacji, jak wygląda to w sytuacji gdy Prezydent i rząd pochodzą z tego samego
obozu politycznego, specyﬁka ostatnich wydarzeń: początki prezydentury E.
Macrona. Pojecie systemu "zmiennej geometrii".
e) System rządów Konfederacji Szwajcarskiej
-czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Narodu oraz Rady Kantonów, zasady
prawa wyborczego
-tworzenie rządu i wybory Prezydenta
-proces ustawodawczy
-pozycja ustrojowa parlamentu i rządu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1
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VIII. Konstytucyjna rola sądów, modele sądownictwa konstytucyjnego: model
zdekoncentrowany a model Kelsenowski, specyﬁka modelu francuskiego: pozycja
ustrojowa Rady Konstytucyjnej, pytania prawne do RK na podstawie nowelizacji
konstytucji z 2008 r. Struktura sądów w ZK, RFN, USA oraz Francji.
Modele sądownictwa administracyjnego: model scentralizowany oraz model
instancyjny na przykładzie Francji. Na czym polega różnica?

8.

W1, W2, W3, U4, U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie uzupełnień luk zaznaczonych w tekście oraz
testu jednokrotnego wyboru + mini esej (opracowanie pytania
otwartego) na jeden z kilku (co najmniej dwóch) wybranych tematów. W
ramach części z lukami studenci będą proszeni o odpowiedzi na 3
pytania. W obrębie każdego pytania pojawi się 5 luk do uzupełnia.
Dodatkowo pojawią się 3 pytania testowe - jednokrotnego wyboru.
Przykładowy test znajduje się na stronie internetowej Katedry. Suma
punktów: 33 (15 pytania z lukami, 3 pytania testowe + 15 esej). W roku
akademickim 2021/22 egzamin może być przeprowadzony w formie
testowej.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z
przedmiotu. Do wyniku egzaminu dolicza się ocenę za kolokwia i
aktywność wystawioną przez prowadzących ćwiczenia w następujący
sposób: bdb - 0,5 stopnia w górę oraz zwolnienie z pytań testowych
jednokrotnego wyboru; db plus - zwolnienie z pytań testowych
jednokrotnego wyboru oraz podwyższenie oceny o 0,5 stopnia w
przypadku uzyskania wyniku egzaminu w górnej skali punktacji dla
danej oceny (każdy zatem dostaje wówczas jeden dodatkowy punkt (na
ogólną liczbę 33) na egzaminie); db - podwyższenie oceny o 0,5 stopnia
w przypadku uzyskania wyniku egzaminu w górnej skali punktacji dla
danej oceny (każdy zatem dostaje wówczas jeden dodatkowy punkt (na
ogólną liczbę 33).

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie przedmiotu "prawo konstytucyjne"

Sylabusy
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Zamówienia publiczne w prawie polskim i unijnym - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d1504e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z podstawami prawa zamówień publicznych w Polsce i UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady i cele prawa zamówień publicznych w Polsce
oraz w UE.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13

zaliczenie
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W2

poszczególne etapy procedur udzielania zamówień
publicznych oraz cechy charakterystyczne umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

zaliczenie

W3

środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom
zainteresowanym uzyskaniem zamówienia
publicznego.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13

zaliczenie

W4

powiązanie systemu zamówień publicznych
z ekonomią oraz z ﬁnansami.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03

zaliczenie

U1

zidentyﬁkować, czy zamówienie publiczne stanowi
odpowiedni instrument prawny w celu zrealizowania
określonego projektu gospodarczego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U2

ocenić, czy planowana umowa stanowi udzielenie
zamówienia publicznego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U3

zidentyﬁkować i zaprojektować najważniejsze
elementy poszczególnych etapów procedury
udzielania zamówienia publicznego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U4

wybrać przysługujący wykonawcy środek ochrony
prawnej.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U5

ocenić skutki ekonomiczne wybranych rozwiązań
w zakresie przygotowania poszczególnych etapów
procedury udzielania zamówienia publicznego.

PRA_K3_U01

zaliczenie

PRA_K3_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

łączenia wiedzy z zakresy prawa z oddziaływaniem
podejmowanych decyzji na sferę ekonomiczną.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie do zajęć

10

analiza orzecznictwa

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

rozwiązywanie kazusów

10

analiza aktów normatywnych

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Omówienie celów i zasad systemu zamówień publicznych, również w
odniesieniu do innych form wydatkowania środków publicznych tj, koncesja.
2. Powiązanie zamówień publicznych z wymogami ekonomii w zakresie
racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.
3. Analiza cech charakterystycznych umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) zakres podmiotowy i przedmiotowy umowy,
b) progi kwotowe,
c) odpłatność,
d) przysporzenie ekonomiczne,
e) odrębność prawna i organizacyjna stron umowy,
f) dopuszczalne modyﬁkacje umowy,
g) rozwiązanie umowy.
4. Zamówienia in house.
5. Wskazanie źródeł prawa w UE oraz w Polsce.
6. Wpływ prawa unijnego na kształtowanie się rynku zamówień publicznych.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

1. Procedury udzielania zamówień publicznych.
2. Instytucja przetargu.
3. Główne etapy procedury przetargowej:
a) ogłoszenie o zamówieniu oraz specyﬁkacja.
b) kwaliﬁkacja wykonawców,
c) wybór najkorzystniejszej oferty.
4. Kryteria kwaliﬁkacji wykonawców oraz podstawy wykluczenia z postępowania
mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego.
5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Relacja pomiędzy kryteriami a środkami dowodowymi potwierdzającymi
spełnienie kryteriów przez wykonawców.
7. Warunki realizacji umowy.
8. Uprawnienia wykonawców:
a) tworzenie konsorcjum,
b) poleganie na zasobach innych podmiotów,
c) korzystanie z podwykonawców,
d) self cleaning.

W2, W4, U3, U5

3.

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom na podstawie dyrektyw
unijnych:
a) środki tymczasowe,
b) okres zawieszenia typu standstill
c) żądanie uchylenia decyzji zamawiającego,
d) odszkodowanie,
e) nieskuteczność umowy.
2. Polski system odwoławczy:
a) specjalny organ rozstrzygający spory w pierwszej instancji Krajowa Izba
Odwoławcza,
b) odwołanie oraz skarga do sądu,
c) unieważnienie umowy,
d) odszkodowania.

W3, U4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach oraz realizacja poszczególnych zadań.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy.

Sylabusy
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Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc998c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znajomość treści i wykładni przepisów objętych
zakresem wykładu.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W2

znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji
podstawowych zasad wybranych instytucji
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W3

umiejętność stosowania w praktyce poznanych
przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W4

umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W5

znajomość zagadnień oraz aktualnych problemów
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

W6

znajomość i umiejętność poprawnej interpretacji
prawa zabezpieczenia społecznego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyjaśniać zjawiska naruszania prawa.

PRA_K3_U07

egzamin pisemny

U2

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

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

identyﬁkować, analizować, interpretować przepisy
prawne, które można zastosować dla rozstrzygnięcia
określonego problemu prawnego

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U4

formułować i zaprezentować problemy badawcze
i poprawnie metodologicznie je opracować

PRA_K3_U12

egzamin pisemny

U5

student posiada umiejętność wyszukiwania informacji
o prawie polskim i zagranicznym

PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U6

przygotować wystąpienie ustne w języku polskim
i obcym.

PRA_K3_U14

egzamin pisemny

U7

identyﬁkować obszary działań społecznych, które
podlegają lub mogą podlegać regulacjom prawnym
z zakresu różnych gałęzi prawa.

PRA_K3_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania wiedzy normach prawnych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

K2

student ma świadomość, jakie konsekwencje
indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje
podejmowane przez prawnika

PRA_K3_K02

egzamin pisemny

K3

student rozumie potrzebę podejmowania działań
na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami
systemu wymiaru sprawiedliwości

PRA_K3_K05

egzamin pisemny

Sylabusy
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K4

student rozumie potrzebę podejmowania ciągłych
działań na rzecz podwyższania poziomu świadomości
prawnej w społeczeństwie

PRA_K3_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

rozwiązywanie kazusów

15

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Wykład przedstawia podstawowe problemy prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych. Przedmiotem wykładu - w części ogólnej - są następujące kwestie:
pojęcie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, źródła i zasady prawa pracy

1.
Indywidualne prawo pracy: nawiązanie stosunku pracy, przekształcenie stosunku
pracy, rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialność materialna pracowników,
czas pracy, urlopy
Procesowe prawo pracy

W1, W2, W5, U5, U7, K1,
K4

2.

Przedmiotem wykładu oraz ćwiczeń objęta jest tematyka z zakresu zbiorowego
prawa pracy, gdzie omawiane są następujące zagadnienia: status prawny
związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, spory zbiorowe, zwolnienia
grupowe oraz status przedstawicieli pracowników.

W1, W2, W5, U1, U2, U3,
U7, K1, K4

3.

Wykład oraz ćwiczenia dotyczą również problematyki z zakresu indywidualnego
prawa pracy, gdzie szczegółowo omawiane są następujące tematy: nawiązanie
stosunku pracy, przekształcenie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy,
odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, urlopy wypoczynkowe,
uprawnienia rodzicielskie, wypadki przy pracy, choroby zawodowe jak również
podstawowe instytucje z zakresu ubezpieczeń społecznych tj. zasiłki, emerytury
oraz renty.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, K1, K2, K3, K4

4.

Procesowe prawo pracy

W1, W3, U2, U3, K1, K3

Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, 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 z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń zwalnia studenta z konieczności odpowiadania na
egzaminie z pytania z zakresu zbiorowego prawa pracy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest nieobowiązkowa

Sylabusy

693 / 1069

Zobowiązania podatkowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cf0a752.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie wiadomości o rozwiązaniach normatywnych kształtujących swoistą część ogólną polskiego prawa
podatkowego (wspólnych dla wszystkich podatków tworzących system podatkowy).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

o podstawowych pojęciach, jakimi operuje się
w prawie podatkowym oraz - w stopniu
zaawansowanym - o pojęciach występującymi
w ogólnym prawie podatkowym.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny

W2

o instytucjach, zasadach i normach ogólnego prawa
podatkowego oraz o szczegółowych zagadnieniach
w obrębie ogólnego prawa podatkowego

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W3

o strukturze polskiego prawa podatkowego,
o procesach stosowania prawa podatkowego oraz
o relacjach zachodzących pomiędzy prawem
podatkowym oraz innymi gałęziami prawa:

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny

W4

o procesach stosowania prawa podatkowego oraz
umiejętność wyjaśnienia zjawisk naruszenia prawa
podatkowego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

klasyﬁkowania stanów faktycznych, z którymi są
łączone konsekwencje prawne w sferze ogólnego
prawa podatkowego.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10

egzamin pisemny

U2

identyﬁkowania, analizy oraz interpretacji przepisów
prawnych, które można zastosować dla
rozstrzygnięcia problemów z zakresu ogólnego prawa
podatkowego.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny

U3

oceny prawnej stanów faktycznych z zakresu ogólnego
PRA_K3_U07,
prawa podatkowego oraz podejmowania decyzji
PRA_K3_U11,
o konsekwencjach prawnych zaistnienia tych stanów
PRA_K3_U13
faktycznych.

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

stosowania przepisów ogólnego prawa podatkowego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny

K2

informowania o instytucjach ogólnego prawa
podatkowego i podejmowania działań opartych
na przepisach Ordynacji podatkowej.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

110

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
155

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja zobowiązaniowych stosunków prawnych kształtowanych na gruncie
prawa podatkowego – powinności podatnika, płatnika i inkasenta w stosunku do
podmiotów uprawnionych z tytułu podatku.

W1, W2, W3, U3

2.

Zasady kształtowania poszczególnych stosunków prawnych w prawie
podatkowym.

W2, U2, K2

3.

Problematyka terminu płatności podatku oraz konsekwencje powstania zaległości
podatkowej i zasady odpowiedzialności za podatek.

W3, W4, U1, K1

4.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, a także odpowiedzialności
osób trzecich i spadkobierców.

W4, U1, U3, K1

5.

Wygasanie zobowiązań podatkowych w sposób nieefektywny i efektywny.

W2, W4, U1, U2, K1

6.

Instytucje służące łagodzeniu ryzyka błędnego rozumienia przepisów prawa
podatkowego oraz błędnej subsumcji zrealizowanego podatkowego stanu
faktycznego pod treść normy prawnej.

W1, W2, W4, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz z 2
pytań otwartych. Za prawidłową odpowiedź na pytanie testowe, zdający
otrzymuje jeden punkt (do wyboru ma 3 lub 4 opcje, przy czym nie może
się wycofać z raz zakreślonej odpowiedzi). Natomiast za prawidłową
odpowiedź na każde z pytań otwartych, przystępujący do egzaminu
uzyskuje po dwa punkty. Skala punktowa przedstawia się następująco: 13
- 14 pkt. --> dst 15 - 16 pkt. --> + dst 17 - 18 pkt. --> db 19 - 20 pkt. -->
+ db 21 - 22 pkt. --> bdb Zapisy na egzaminy odbywają się za
pośrednictwem systemu USOS. Istnieje możliwość przystąpienia do
egzaminu przedterminowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych.

Sylabusy
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Prawo karne skarbowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67ca10c6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie uczestników zajęć z problematyką prawa karnego skarbowego na tle wybranych zagadnień prawa
ﬁnansowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie norm
prawa ﬁnansowego

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

oceniać zachowania pod kątem realizacji znamion
przestępstw i wykroczeń skarbowych

U1

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
rozstrzygania wątpliwości w zakresie potencjalnych
naruszeń norm prawa ﬁnansowego

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Instytucje części ogólnej kodeksu karnego skarbowego

W1, U1, K1

2.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdany egzamin złożony z części testowej i kazusowej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dla studentów II - V roku; pomocne będzie wcześniejsze zaliczenie bądź jednoczesny udział w zajęciach z
przedmiotu "Prawo karne (materialne)"

Sylabusy
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Podstawy rzymskiego prawa publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1586939986.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie metody administrowania
państwem funkcjonujące w trzech formach
ustrojowych państwa rzymskiego (monarchia,
republika, cesarstwo)

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie procedury tworzenia prawa
w poszczególnych formach ustroju państwa
rzymskiego.

PRA_K3_W09,
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_W09

egzamin pisemny

W4

Student zna i rozumie procedury powoływania
i funkcjonowania rzymskiego aparatu urzędniczego
w poszczególnych formach ustrojowych.

PRA_K3_W10

egzamin pisemny

W5

Student potraﬁ zaproponować i uzasadnić własną
ocenę poszczególnych instytucji wykorzystywanych
w administrowaniu państwem Rzymskim

PRA_K3_W18

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_U18

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ przedstawić przebieg ewolucji
procedur zarządzania państwem w kontekście
zachodzących zmian w społeczeństwie.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ sporządzić i uzasadnić ocenę
poszczególnych elementów składających się na proces
rządzenia państwem.

PRA_K3_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do przeprowadzenia samodzielnej
analizy źródeł prawa w ujęciu historycznym.

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

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza źródeł historycznych

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

5

Sylabusy

701 / 1069

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Administrowanie państwem w okresie Rzymu królewskiego.

W1, U2, K1

2.

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

3.

Dyktatura a tyrania.

W1, W4, U2, U3, K1, K2

4.

Od republiki do cesarstwa. Pryncypat Oktawiana Augusta. Reforma struktury
urzędniczej. Struktura społeczna Rzymu w okresie pryncypatu. Podłoże napięć i
niepokojów społecznych.

W1, W2, W4, U1, U2, K2

5.

Kryzys pań stwa i reformy Dioklecjana. Diarchia i tetrarchia. Władza cesarska w
okresie dominatu. Reforma administracyjna pań stwa w okresie dominatu.

W1, W4, U2, K2

6.

Civis Romanus sum: uprawnienia i obowiązki obywatela rzymskiego. Gwarancje
praw obywatelskich

W3, W5, U1, U2, K1, K2

7.

Elementy ewolucji rzymskiego prawa i sądownictwa karnego.

W2, W5, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny obejmujący pytania testowe (test jednokrotnego
wyboru) oraz dwa pytania otwarte, wymagające przeprowadzenia przez
studenta samodzielnej analizy lub oceny poszczególnych instytucji
rzymskiego prawa publicznego, przyczyn i skutków wprowadzanych
reform ustrojowych, praw obywatelskich oraz ich gwarancji. Obowiązkowa
obecność i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dostępny dla studentów od drugiego do piątego roku studiów, posiadających zaliczenie z przedmiotu Prawo
rzymskie.

Sylabusy
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Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1586940644.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład klasyczny: 30

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 prawnomiędzynarodowej Stolicy Apostolskiej, o teorii stosowania prawa kanonicznego, prawa majątkowego i prawa
małżeńskiego w relacji do prawa cywilnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

703 / 1069

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

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 PioBenedyktyńskiej, ich systematykę, zawartość,
znaczenie oraz okoliczności powstania.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U17

esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład klasyczny

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy

704 / 1069

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład klasyczny

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęcia (prawo do dwóch nieobecności), egzamin w formie
eseju - zdany egzamin.

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu „Prawo rzymskie”

Sylabusy

705 / 1069

Commons and Roman Legal Framework
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1586941278.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1: Znajomość i umiejętność posługiwania się analizą dogmatyczną, historyczną, a także prawnoporównawczą
w zakresie prawa prywatnego: prawa rzeczowego i zobowiązań. 2: Znajomość i umiejętność identyﬁkowania
podstawowych rozwiązań prawnych w zakresie korzystania z commons w tradycji civil law oraz common law. 3:
Poznanie metod i celów współczesnej nauki prawa rzymskiego, postrzeganie prawa rzymskiego w kontekście
współczesnym oraz współczesnego prawa poprzez siatkę pojęciową prawa rzymskiego. 4: Poznanie
podstawowych zagadnień ekonomicznych z zakresu commons.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

706 / 1069

W1

sposoby stosowania metod prawniczych oraz
prawniczej argumentacji

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

esej

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U17

esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zagadnienie commons z perspektywy
historii prawa, prawa porównawczego i ekonomii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzegania i analizowania zmienności norm
prawnych oraz do poszerzania wiedzy o modelowych
rozwiązań

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

14

analiza orzecznictwa

8

analiza aktów normatywnych

5

rozwiązywanie kazusów

6

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
14

ECTS
0.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Commons, Common-pool Resources a prawa rzeczowe

W1, U1, K1

2.

Modele praw do wód podziemnych – wyrok w sprawie Pasadena i prawa wodne w
common law

W1, U1

Sylabusy

707 / 1069

3.

Public Trust Doctrine: prawo amerykańskie, prawo międzynarodowe, prawo
rzymskie

W1, U1, K1

4.

Hiszpańskie trybunały wodne a zarządzanie kanałami irygacyjnymi – prawo
zwyczajowe i oddolne rozwiązania

W1, U1, K1

5.

Locatio-Conductio: Ewolucja w prawie rzymskim i w historii prawa

W1, U1, K1

6.

Ekonomia współdzielenia: Prawo umów a nowoczesne sposoby udostępniania
towarów i usług w perspektywie prawa porównawczego

W1, U1, K1

7.

Nowe commons: smart city i sieci energetyczne

W1, U1

8.

Policentryczność: prawo i zarządzanie

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wymagana jest obecność na zajęciach (z możliwością opuszczenia nie
więcej niż 1 zajęć). Aktywny udział w zajęciach jest bardziej niż wskazany.
Studenci będą oceniani na podstawie: 1) Eseju końcowego napisanego
podczas egzaminu (80% oceny końcowej) 3) Aktywnego udziału w
zajęciach (20% oceny końcowej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia prowadzone dla studentów od drugiego do piątego roku studiów

Sylabusy

708 / 1069

Prawo a etyka relacji seksualnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1586943771.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie uczestników kursu ze współczesną światową i krajową dyskusją naukową (etyczną oraz prawną)
dotyczącą zagadnień będących przedmiotem kursu;

C2

uwrażliwienie uczestników kursu na relacje między moralnymi a prawnymi aspektami dyskutowanych problemów
(przyporządkowywanie argumentów do odpowiedniego dyskursu);

C3

nabycie przez uczestników umiejętności analizy oraz oceny poprawności argumentów wysuwanych w dyskusjach
naukowych (a także w dyskursie publicznym) w odniesieniu do problemów omawianych w trakcie kursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

709 / 1069

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

podstawowe pojęcia prawnego oraz etycznego
dyskursu dotyczącego relacji seksualnych

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

esej, egzamin pisemny /
ustny

racje na rzecz określonego kształtu instytucji
prawnych regulujących kwestie relacji seksualnych

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

esej, egzamin pisemny /
ustny

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzić analizę oraz krytykę instytucji
prawnych regulujących kwestie relacji seksualnych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12

U2

polemizować z argumentami teoretycznymi oraz
uzasadniać własne stanowisko w kwestiach objętych
materią kursu

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

rekonstruować argumentację na podstawie tekstów
źródłowych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

esej, egzamin pisemny /
ustny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

analizowania i oceniania polityki prawnej
w odniesieniu do kwestii objętych materią kursu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

710 / 1069

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

KWESTIE POJĘCIOWE – płeć biologiczna (sex) a płeć kulturowa (gender);
heteroseksualizm a homoseksualizm

W1, W2, U1

2.

MAŁŻEŃSTWO – argumenty za i przeciw instytucji małżeństwa; dyskusja wokół
zakresu instytucji małżeństwa oraz prawa do małżeństwa (orzeczenia sądowe w
sprawach Obergefell (SN USA), Shalk (ETPC), polska regulacja)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

PROKREACJA – koncepcja antynatalizmu; dyskusja wokół podstaw obowiązków
dzieci względem rodziców (rozważania etyczne a polski porządek prawny)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

ŚWIADOMA ZGODA – warunki świadomej zgody w kontekście relacji seksualnych
(brak przymusu, manipulacji, odpowiedni poziom kompetencji); przestępstwo
zgwałcenia (przegląd regulacji prawnych oraz orzecznictwa).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

PORNOGRAFIA – pojęcie pornograﬁi i kontrowersje wokół legalizacji pornograﬁi;
kwestia testów orzeczniczych (orzeczenia Roth (USA); Regina (Kanada))

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

PROSTYTUCJA – krytyka dopuszczalności prostytucji; modele regulacji prostytucji
(legalizacja a kryminalizacja)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7.

ZABURZENIA SEKSUALNE – prawny, medyczny oraz moralny status pedoﬁlii.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

8.

EDUKACJA SEKSUALNA – modele edukacji seksualnej; dyskusja wokół prawnego
oraz moralnego statusu edukacji seksualnej.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu będzie: 1. obecność oraz aktywny
udział w dyskusji (wraz z przygotowaniem wprowadzenia do
esej, egzamin pisemny / ustny
dyskusji); 2. zaliczenie egzaminu lub przygotowanie eseju na
temat ustalony wcześniej z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem wstępnym uczestnictwa w zajęciach jest ukończenie I roku studiów na kierunku prawo. Przedmiot adresowany
jest do studentów mających podstawową wiedzę na temat prawoznawstwa (minimum II rok studiów).

Sylabusy

711 / 1069

Słynne krakowskie procesy sądowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1586937038.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

712 / 1069

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

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

K1

Student zdaje sobie sprawę z doniosłości konsekwencji PRA_K3_K03,
związanych ze stosowaniem prawa i odpowiedzialności PRA_K3_K08,
z tym związanej.
PRA_K3_K10

projekt, zaliczenie

K2

Student zna i rozumie role procesowe; zdaje sobie
sprawę z konsekwencji związanych ze stosowaniem
prawa.

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

PRA_K3_K02

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie projektu

30

analiza źródeł historycznych

15

Sylabusy
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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
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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 przypadków, dyskusja, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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.

Sylabusy
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Experimental Jurisprudence - Guilty Minds
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.1586944002.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
projekt: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student ma rozeznanie w stanie najnowszych badań eksperymentalnych nad teorią prawa oraz potraﬁ
posługiwać się eksperymentalnymi narzędziami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna właściwą metodologię prowadzenia badań
PRA_K3_W15
empirycznych.

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student umie posługiwać się platformami badawczymi
do prowadzenia ankiet oraz potraﬁ
sam zaprojektować i przeprowadzić eksperyment.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

zaliczenie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny rozumowań
prawniczych i prezentowanych danych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

projekt

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

35

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawno-porównawcze wprowadzenie dotyczące kontrowersyjnych zagadnień
prawa karnego (pojęcie zamiaru) oraz interpretacji prawniczej, które można
zweryﬁkować empirycznie.

K1

2.

Wprowadzenie do tematyki uprzedzeń poznawczych obecnych w procesie
stosowania prawa.

K1

3.

Wprowadzenie niezbędnych pojęć statystycznych oraz metod posługiwania się
platformami badawczymi.

U1

4.

Wprowadzenie do metodologii badań empirycznych; formułowania hipotez,
scenariuszy oraz pytań badawczych.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, udział w

Sylabusy
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badaniach
Rodzaj zajęć
projekt

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Na koniec zajęć każdy student przedstawi krótki opis własnego badania,
które chciałby przeprowadzić (hipotezy, plan, scenariusz, pytania,
metody).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (gwarantująca umiejętność swobodnego prowadzenia dyskusji
w języku angielskim oraz umiejętność napisania hipotez badawczych, scenariuszy badawczych oraz pytań po angielsku).

Sylabusy
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Wyzwania współczesności - klimat, nierówności, populizm, dezinformacja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.60534d7d00a7d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Krytyczna dyskusja aktualnych prac badawczych poświęconych najważniejszym problemom społecznym,
ze szczególnym uwzględnieniem katastrofy klimatycznej, oraz innych tzw. problemów przewrotnych, oraz ich
implikacjom dla stabilności systemów prawnych i politycznych.

C2

Wyposażenie studentów w wiedzę niezbędną do zabierania głosu w sprawach, które aktualnie są przedmiotem
ożywionej publicznej debaty w wymiarze światowym.

C3

Wykształcenie kompetencji kulturowych niezbędne do rozumienia natury problemów przewrotnych i rodzajów
proponowanych na nie odpowiedzi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Naturę problemów przewrotnych, ich znacznie dla
debaty publicznej, ograniczenia nakładane na ich
rozwiązanie związane z aktualnymi systemami
politycznymi i prawnymi.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin ustny

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin ustny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wykorzystać wiedzę z różnych dyscyplin do zajęcia
stanowiska w przedmiocie rozwiązania problemów
przewrotnych, w szczególności powagi i rozległości
kryzysu klimatycznego, oraz odróżnić argumenty
rzetelne od dezinformacji dotyczącej kryzysu
klimatycznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestnictwa w dyskusji dotyczącej katastrofy
klimatycznej oraz pracy nad rozwiązaniami prawnymi
mającymi ograniczać zasięg problemów przewrotnych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza problemu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

przygotowanie referatu

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Teoria polityki i prawoznawstwo stoją przed pilną koniecznością wypracowania
rozwiązań powiązanych ze sobą problemów społecznych przyjmujących wymiar
globalny i ponadnarodowy – katastrofy klimatycznej, populizmu zagrażającemu
stabilności demokracji liberalnej, post-prawdy. Problemy te wywierają
bezprecedensową presję na liberalne demokracje, prowadząc do obserwowanego
również w Polsce kryzysu państwa prawa. W literaturze naukowej na przestrzeni
ostatnich lat podjęto kilka znaczących prób opisania zjawisk determinujących
kształt współczesnego świata. Spór o naturę tych zjawisk, jak również skuteczne
na nie odpowiedzi, są przedmiotem ożywionej debaty. Wraz z uczestnikami
konwersatorium zastanowimy się nie tylko nad zakresem proponowanych w jej
ramach deﬁnicji wymienionych problemów, ale również wachlarzem możliwych
rozwiązań. Punktem odniesienia będzie rozwijana w naukach o zarządzaniu
procesem politycznym teoria problemów przewrotnych (wicked problems) oraz
różne teorie dotyczące efektywności i skuteczności regulacji prawnych w ich
rozwiązywaniu. Przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia:

1.

W1, U1, K1

Katastrofa klimatyczna i problem głębokiej adaptacji
2.

Populizm i rządy prawa

W1, U1, K1

3.

Nowe media i post-prawda

W1, U1, K1

4.

Nierówności i demokracja

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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European Human Rights Law - discussion class
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.6059dbca221ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem zajęć jest przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania europejskich
standardów praw człowieka przy prowadzeniu i rozstrzyganiu spraw przed właściwymi sądami i innymi organami
krajowymi oraz przy prowadzeniu spraw przed organami międzynarodowymi.

C2

Zajęcia mają przygotować studentów nie tylko do udziału w stosowaniu prawa, ale również do aktywnego
i skutecznego uczestnictwa w procesach tworzenia i rozwijania standardów międzynarodowych.

C3

Prowadzenie wykładu w języku angielskim umożliwi studentom zapoznanie się z terminologią prawniczą
potrzebną do prowadzenia spraw w najważniejszym języku urzędowym obowiązującym w postępowaniach przed
organami międzynarodowymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna w stopniu zaawansowanym podstawowe
pojęcia EPPC (PRA_K3_W02).

PRA_K3_W02

egzamin

W2

Zna i rozumie: - funkcjonowanie jednostki jako
podmiotu praw człowieka (PRA_K3_W06);

PRA_K3_W06

egzamin

W3

funkcjonowanie Rady Europy oraz jej interakcje
z organami krajowymi (PRA_K3_W05); -

PRA_K3_W05

egzamin

W4

wynikające z EPPC granice swobody państwa
w stanowieniu prawa (PRA_K3-W09);

PRA_K3_W09

egzamin

W5

procesy stosowania EPPC (PRA_K3_W10);

PRA_K3_W10

egzamin

W6

zasady podstawowych gałęzi prawa wynikające z EPPC
(PRA_K3_W12);

PRA_K3_W12

egzamin

W7

- metody uzyskiwania niezbędnych danych dla
pogłębionej analizy zjawisk prawnych istotnych dla
EPPC (PRA_K3_W16).

PRA_K3_W16

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ: - wyjaśniać procesy tworzenia
i rozwoju EPPC oraz zmiany prawa krajowego
wynikające z EPPC (PRA_K3_U05);

PRA_K3_U05

egzamin

U2

- wyjaśniać procesy stosowania EPPC (PRA_K3_U06);

PRA_K3_U06

egzamin

U3

- wyjaśniać zjawiska naruszenia EPPC (PRA_K3_U07).

PRA_K3_U07

egzamin

U4

- ustalać, analizować i interpretować stany faktyczne,
z którymi EPPC łączy określone konsekwencje prawne
(PRA_K3_u08);

PRA_K3_U08

egzamin

U5

-identyﬁkować, analizować, interpretować relewantne
źródła EPPC (PRA_K3_U09);

PRA_K3_U16

egzamin

U6

- dokonać kwaliﬁkacji prawnej stanu faktycznego
na podstawie EPPC (PRA-K3_U10)

PRA_K3_U10

egzamin

U7

- poznaje terminologię prawniczą z zakresu EPPC
niezbędną, aby móc posługiwać się angielskim
językiem prawniczym (PRA_K3_U16).

PRA_K3_U16

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do: - uwzględniana i inicjowania
ewolucji EPPC (PRA_K3_K01);

PRA_K3_K01

egzamin

K2

- uwzględniania potrzeby podejmowania działań
na rzecz znajomości EPPC (PRA_K3_04 );

PRA_K3_K04

egzamin

K3

- podejmowania działań na rzecz obrony praw
człowieka w kontaktach z instytucjami wymiaru
sprawiedliwości (PRA_K3_K05).

PRA_K3_K05

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

rozwiązywanie kazusów

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Rada Europy i jej organy stojące na straży praw człowieka (ETPC, Europejski
Komitet Praw Socjalnych, Komitet przeciw Torturom, ECRI, GREVIO, GRETA,
Komitet Doradczy utworzony na podstawie Konwencji Ramowej o Ochronie
Mniejszości Narodowych, Komisarz Praw Człowieka).

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

2.

2. Źródła europejskiego prawa praw człowieka i zasady ich interpretacji. Zakres
ich obowiązywania i stosowania.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

3.

3. Pojęcie praw człowieka, podmiot i przedmiot tych praw. Pojęcie ingerencji w
prawa człowieka. Obowiązki negatywne i pozytywne państw.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

4.

4. Procedura przed ETPC i innymi organami Rady Europy stojącymi na straży praw
człowieka.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

5.

5. Orzeczenia ETPC i rozstrzygnięcia innych organów. Ich skutki prawne.
Obowiązki państw w zakresie implementacji wydawanych rozstrzygnięć.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

6.

6. Prawo do życia, zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, zakaz
pracy przymusowej.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

7.

. 7. Wolność osobista.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

Sylabusy

724 / 1069

8.

8. Prawo do sądu i do skutecznych środków prawnych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

9.

9. Prawa człowieka w sferze prawa represyjnego. Nullum crimen, nulla poena sine
lege.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

10.

10. Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

11.

11. Wolność sumienia i wyznania.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

12.

12. Wolność wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

13.

13. Prawo własności.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

14.

14. Prawo do edukacji.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

15.

15. Prawo do wolnych wyborów.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

16.

16. Zakaz dyskryminacji.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

17.

17. Prawa socjalne.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

18.

18. Prawa mniejszości narodowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

19.

19. Prawa dziecka.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

20.

20. Prawa człowieka wobec medycyny i biologii.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

21.

21. Pojęcie szkody w europejskim prawie człowieka oraz zasady jej naprawiania.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, U7, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu pisemnego złożonego z kilku pytań opisowych
dotyczących omawianej problematyki, a także z kazusu (lub kazusów).
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie 1. roku studiów. Znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości przeciwko środowisku
naturalnemu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.620e07f79dce4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Poznanie i rozumienie problematyki przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu w Polsce z punktu
widzenia tradycyjnej i zielonej kryminologii oraz sposobów przeciwdziałania ww. zjawisku; 2. Wdrożenie
do rozpoznawania i krytycznej analizy aktualnych problemów środowiska naturalnego z perspektywy prawnej
i kryminologicznej; 2. Nabycie umiejętności dyskutowania i zajmowania stanowiska w zakresie adekwatnych
i najbardziej skutecznych form kontroli społecznej zjawiska (formalnej oraz nieformalnej) oraz umiejętność
dokonania oceny rozwiązań przyjętych Polsce; 4. Zdobycie kompetencji w zakresie różnych form współpracy
z instytucjami zajmującymi się zjawiskiem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie problematykę przestępczości
przeciwko środowisku naturalnemu w Polsce
i na świecie z punktu widzenia tradycyjnej i zielonej
kryminologii

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

PRA_K3_W03,
Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu adekwatnych PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
(najbardziej skutecznych) form kontroli społecznej
PRA_K3_W11,
zjawiska (formalnej oraz nieformalnej
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować i krytycznie analizować
współczesne problemy środowiska naturalnego
z perspektywy prawnej i kryminologicznej

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U07

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ zajmować stanowisko w zakresie
problemu przestępczości przeciwko środowisku
naturalnemu i uzasadnić je w oparciu o dane naukowe

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ prowadzić dyskusję na temat zjawiska

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U4

Student posiada umiejętność dokonania krytycznej
oceny rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zjawisku

PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U5

Student potraﬁ przygotować wystąpienia ustne,w tym
formułować rekomendacje z zakresu kontroli
społecznej zjawiska

PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

U6

Student potraﬁ zajmować stanowisko w odniesieniu
do bieżącej polityki prawnej w zakresie zjawiska oraz
je uzasadniać

PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U7

Student potraﬁ współpracować z organizacjami
zajmującymi się przestępczością przeciwko
środowisku naturalnemu

PRA_K3_U17

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość skali i problemu
przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

K2

Student rozumie potrzebę podejmowania działań
w celu przeciwdziałania zjawisku w oparciu o dostępne
dowody naukowe oraz poszerzania świadomości
na jego temat

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

K3

Student potraﬁ inicjować i prowadzić dialog społeczny
na temat kontroli społecznej zjawiska

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zjawisko przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy prawa
karnego

W1

2.

Fenomenologia zjawiska przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu w
Polsce i na świecie. Analiza danych statystycznych. Problematyka tzw. ciemnej
liczby przestępczości i próba wyjaśnienia jej przyczyny w odniesieniu do
istniejących teorii i koncepcji z zakresu kryminologii tradycyjnej i zielonej
kryminologi

W1, W2, K1, K2

3.

Perspektywa tradycyjnej i zielonej kryminologii w podejściu do zjawiska.
Wskazanie podobieństw i różnic, możliwości i ograniczeń obu perspektyw. Analiza
krytyczna

W1, W2, U2, U3, U4, U5,
U6

4.

Znaczenie teorii etiologicznych i próba oceny możliwości ich praktycznego
wykorzystania w celu przeciwdziałania zjawisku w istniejących realiach
społecznych

W1, U1, U4, U6, K2

5.

Adekwatna, właściwa reakcja na przestępczość przeciwko środowisku
naturalnemu. Praktyczne aspekty wyboru najlepszej dostępnej reakcji wobec
sprawcy – takiej, która tworzy największe prawdopodobieństwo realizacji celu,
jakim jest uniknięcie ponownego popełnienia przestępstwa przez sprawcę

W2, U4, U5, U6, U7, K2

6.

Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu jako problem społeczny. Ocena
właściwych proporcji między niesformalizowaną i sformalizowaną kontrolą
społeczną zjawiska

W2, U2, U3, U4, U5, U6,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składający się z pytań opisowych wymagających
udzielenia odpowiedzi dotyczących wskazanych pytań problemowych.
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu Kryminologia

Sylabusy
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Juvenile justice systems in European Countries
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67d04e001.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

C 1. Przekazanie wiedzy na temat genezy odrębnych systemów postępowania z nieletnimi i aktualnych zasad
traktowania nieletnich w wybranych krajach europejskich

C2

C 2. Wykształcenie umiejętności analizowania krajowych systemów postępowania z nieletnimi w kontekście
standardów międzynarodowych

C3

C 3. Przygotowanie do napisania pracy egzaminacyjnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historię rozwoju odrębnych systemów postępowania
z nieletnimi w Europie

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

W2

różne modele postępowania z nieletnimi i ich
podstawowe założenia

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

W3

międzynarodowe standardy postępowania z nieletnimi

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W4

ewolucję systemu postępowania z nieletnimi
w wybranych krajach europejskich

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W5

podstawowe zasady odpowiedzialności karnej
nieletnich w wybranych krajach europejskich, w tym
minimalny wiek odpowiedzialności karnej nieletnich
i katalog stosowanych wobec nich sankcji i środków

PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować krajowe systemy postępowania
z nieletnimi w perspektywie ich założeń modelowych

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U2

analizować przepisy prawne regulujące postępowanie
z nieletnimi w kontekście międzynarodowych
standardów traktowania dzieci w konﬂikcie z prawem

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

poszerzania wiedzy na temat prawnych reakcji
na przestępczość nieletnich

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

K2

rozumie potrzebę zapewnienia nieletnim
odpowiednich praw i gwarancji procesowych i jest
gotów do podejmowania działań na rzecz ich ochrony

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

21

analiza aktów normatywnych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

rozwiązywanie zadań problemowych

10

pozyskanie danych

10

przygotowanie eseju

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geneza tworzenia systemów postępowania z nieletnimi odrębnych od wymiaru
sprawiedliwości karnej w sprawach dorosłych

W1, K1

2.

Modele postępowania z nieletnimi (opiekuńczy, sprawiedliwościowy, minimum
interwencji, sprawiedliwości naprawczej i neokorekcyjny)

W2, U1, K1

3.

Międzynarodowe standardy traktowania dzieci w konﬂikcie z prawem - Konwencja
o prawach dziecka i reguły minimalne ONZ

W3, U2, K2

4.

Międzynarodowe standardy traktowania dzieci w konﬂikcie z prawem - reguły
Rady Europy i dyrektywa 2016/800 Parlamentu Europejskiego

W3, U2, K2

5.

System postępowania z nieletnimi w Polsce (granice wiekowe nieletniości, katalog
sankcji i środków, przepisy proceduralne, instytucje pozbawiające nieletnich
wolności)

W4, W5, U1, U2, K2

6.

Systemy postępowania z nieletnimi (granice wiekowe nieletniości, katalog sankcji
i środków, przepisy proceduralne, instytucje pozbawiające nieletnich wolności) w
innych wybranych krajach europejskich

W4, W5, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest obecność i aktywność na
zajęciach. Egzamin pisemny polega na przygotowaniu eseju na wybrany
temat związany z problematyką przedmiotu uzgodniony z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot oferowany jest studentom od II roku studiów, wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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School of Chinese Law and Culture (Szkoła Prawa Chińskiego)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.623c75ee68542.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie studentom podstaw prawa chińskiego w kontekście kulturowym Chin.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna i rozumie podstawowe pojęcia
z prawniczego języka chińskiego

PRA_K3_W02

egzamin pisemny
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W2

student rozumie zasady obowiązujące w chińskim
systemie prawnym

PRA_K3_W05

egzamin pisemny

W3

student zna procesy stanowienia i stosowania prawa
w chińskim systemie prawnym

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ opisać specyﬁkę chińskiego systemu
prawnego i zasad stosowania prawa w Chinach

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

U2

student potraﬁ odnajdować w chińskim systemie
prawnym przepisy mające zastosowanie w danym
stanie faktycznym i prawidłowo je zastosować

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

student posługuje się podstawową terminologią
chińskiego języka prawniczego

PRA_K3_U15

egzamin pisemny

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do aktualizacji zdobytej
na zajęciach wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

120

przygotowanie do zajęć

65

przygotowanie do egzaminu

65

poznanie terminologii obcojęzycznej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do prawa i kultury chin.

W1, W2, U1, K1

2.

Chińskie prawo publiczne.

W2, W3, U1, U2, U3, K1

3.

Chińskie prawo prywatne.

W2, W3, U1, U2, U3, K1

4.

Chińskie prawo karne.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, pozytywna ocena z egzaminów z poszczególnych
przedmiotów tworzących program szkoły
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English for Law B2+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C0.623af07a2c914.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 6

Liczba
punktów ECTS
12.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin
Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie umiejętności rozumienia oraz analizy ustnych i pisemnych tekstów ogólnych, akademickich
i właściwych dla studiowanego kierunku.

C2

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na tematy ogólne oraz związane
ze studiowanym kierunkiem.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa ogólnego oraz właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Rozwijanie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Rozwijanie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Rozwijanie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo ogólne i specjalistyczne właściwe dla
studiowanego kierunku studiów w zakresie
pozwalającym na w miarę swobodne użycie języka
w mowie i piśmie

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje tekstów ustnych i pisemnych ogólnych oraz
właściwych dla studiowanego kierunku

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W14

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17

zaliczenie na ocenę

W4

elementy języka akademickiego, w tym właściwego
dla studiowanego kierunku

PRA_K3_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć główne treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy ogólne oraz związane z życiem
zawodowym i akademickim

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć główne treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem
i poprzeć je argumentami

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić teksty i wykłady lub inne wystąpienia, w tym
związane ze studiowanym kierunkiem

PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia ogólne oraz związane
ze studiowanym kierunkiem w wypowiedziach ustnych
różnego typu, np. w wystąpieniach publicznych,
rozmowach formalnych i nieformalnych

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

zaliczenie na ocenę

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K09

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PRA_K3_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PRA_K3_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K4

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PRA_K3_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Przygotowanie do sprawdzianów

6

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

6

Przygotowanie prac pisemnych

4

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
86

ECTS
0.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do sprawdzianu

6

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

6

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
98

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

Przygotowanie do sprawdzianów

8

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

8

Przygotowanie prac pisemnych

4

poznanie terminologii obcojęzycznej

25

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

25

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
96

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych wykładów i wystąpień o tematyce ogólnej oraz związanej ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U1, U4, K3

2.

Analiza wybranych artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce
ogólnej oraz związanej ze studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U2, U4, U5,
K3

Tworzenie tekstów ogólnych oraz właściwych dla studiowanego kierunku:
W1, W2, W3, W4, U11,
U3, U5, U8, U9, K3, K4

3.

argumentative essay, formal letter ( na przykład cover letter, a letter to a
client),report,
case brief (case summary), abstract.

4.

Wygłoszenie prezentacji akademickiej związanej z studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U11, U3,
U7, U9, K2, K3, K4

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U11, K1, K4

Sylabusy
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Zagadnienia gramatyczne:
Adjectives and adverbs
Future continuous
Future perfect
Future perfect continuous
Mixed conditionals
Modals – can’t have, needn’t have
Modals of deduction and speculation
Narrative tenses
Passives
Past perfect
Past perfect continuous
Phrasal verbs, extended
Relative clauses
Reported speech
Will and going to, for prediction
Wish
Would expressing habits, in the past

6.

W4, U1, U2, U3, U6, K4

Tematyka i słownictwo ogólne oraz specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku:
Arts
Books and literature
Education
Film Media News, lifestyles and current aﬀairs
Introduction to Law (Legal systems, Legal Professions)
Plain English vs Legalese
Contract Law
Tort Law
Criminal Law
Business and Company law
And additional areas of law to be chosen from e.g. commercial law, real property
law, international law, EU law, IP law, employment law, ADR

7.

W1, W3, W4, U1, U10,
U11, U2, U3, U4, U5, U7,
U8, U9, K2, K4

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego,
użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze, w
którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania.

Semestr 4
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie: zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w
ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych,
zaliczenie na ocenę udział w dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze,
w którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania.

Semestr 5
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego,
użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze, w
którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 6
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych,
udział w dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym
semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków
uzyskania zaliczenia. Obowiązkowa obecność na zajęciach. W
semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić dwa
spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2 zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: - znajomość
zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2 w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2.

Sylabusy
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English for Law C1+
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C0.623af07a3d654.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Sylabusy
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Okres
Semestr 6

Liczba
punktów ECTS
12.0

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin
Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Doskonalenie umiejętności rozumienia oraz analizy ustnych i pisemnych tekstów ogólnych, akademickich
i właściwych dla studiowanego kierunku.

C2

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania zagadnień ogólnych oraz właściwych dla
studiowanego kierunku.

C3

Rozwijanie znajomości słownictwa ogólnego oraz właściwego dla studiowanego kierunku.

C4

Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5

Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6

Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7

Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

słownictwo ogólne i specjalistyczne właściwe dla
studiowanego kierunku studiów w zakresie
pozwalającym na swobodne użycie języka w mowie
i piśmie

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

rodzaje ustnych i pisemnych tekstów ogólnych oraz
właściwych dla studiowanego kierunku

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W14

zaliczenie na ocenę

W3

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W4

elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PRA_K3_W02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy ogólne oraz związane z życiem
zawodowym i akademickim

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem
i poprzeć je argumentami

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4

streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady lub inne
wystąpienia, w tym związane ze studiowanym
kierunkiem

PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Sylabusy
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U5

opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graﬁcznej

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U6

napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U7

przedstawić zagadnienia ogólne oraz związane
ze studiowanym kierunkiem wypowiedziach ustnych
różnego typu, np. w wystąpieniach publicznych,
rozmowach formalnych i nieformalnych

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8

prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9

stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10

samodzielnie rozwijać kompetencje językowe

PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U11

przygotować się do procesu rekrutacji

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K09

zaliczenie na ocenę

K2

udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PRA_K3_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

kontynuowania samokształcenia językowego

PRA_K3_K06

zaliczenie na ocenę

K4

interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PRA_K3_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5

wzięcia udziału w procesie rekrutacji

PRA_K3_K07

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Przygotowanie do sprawdzianów

6

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

6

Przygotowanie prac pisemnych

4

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Sylabusy

746 / 1069

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
86

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

Przygotowanie do sprawdzianów

6

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

6

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
98

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

25

Przygotowanie do sprawdzianów

8

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

8

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie prac pisemnych

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

25

Przygotowanie do sprawdzianów

5

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
96

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wybranych wykładów i wystąpień o tematyce ogólnej oraz związanej ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U1, U4, K4

2.

Analiza wybranych artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce
ogólnej oraz związanej ze studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U2, U4, U5,
K4

3.

Tworzenie tekstów ogólnych oraz właściwych dla studiowanego kierunku:
argumentative essay, formal letter (np. cover letter , a letter to a client), report,
case brief, abstract

W1, W2, W3, W4, U11,
U3, U5, U6, U8, U9, K4,
K5

4.

Wygłoszenie prezentacji akademickiej związanej z studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U11, U3,
U7, U9, K2, K4, K5

5.

Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W3, U11, K1, K5

6.

Zagadnienia gramatyczne:
Future forms (revision)
Inversion with negative adverbials
Mixed conditionals in past, present and future
Modals in the past
Narrative tenses for experience, incl. passive
Passive forms, all
Phrasal verbs, especially splitting
Wish/if only regrets

W4, U1, U2, U3, U6, K5

Sylabusy
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Tematyka i słownictwo ogólne oraz specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku:
Arts Books and literature
Film Media News, lifestyles and current aﬀairs
Scientiﬁc developments
Technical and legal language
Introduction to Law (Legal systems, Legal Professions)
Plain English vs Legalese
Contract Law
Tort Law
Criminal Law
Business and Company law
and additional areas of law to be chosen from e.g. commercial law, real property
law, international law, EU law, IP law, employment law, ADR

7.

W1, W3, W4, U1, U10,
U11, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, U8, U9, K2, K3, K5

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, metoda sytuacyjna, metoda projektów,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego,
użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze, w
którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania.

Semestr 4
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w
ciągu semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych,
zaliczenie na ocenę udział w dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze,
w którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania.

Semestr 5
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego,
użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych, udział w
zaliczenie na ocenę dyskusji. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym semestrze, w
którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania zaliczenia.
Obowiązkowa obecność na zajęciach. W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić dwa spotkania.

Semestr 6
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w ciągu
semestru z testów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu
pisanego, użycie słownictwa), prac pisemnych i wypowiedzi ustnych
(wygłoszenie prezentacji, udział w dyskusji). Wygłoszenie prezentacji
na zajęciach w tym semestrze, w którym prezentacja ta stanowi
jeden z warunków uzyskania zaliczenia. Obowiązkowa obecność na
zajęciach. W semestrze student może bez usprawiedliwienia opuścić
dwa spotkania. Egzamin: Składa się z części pisemnej i ustnej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60%
punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do części ustnej
egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych
uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2+ zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: znajomość
zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2+ w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2+.

Sylabusy
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Proces karny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc47b68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pojęciami prawa karnego procesowego

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej stosowania prawa karnego procesowego przez organy procesowe.

C3

Uświadomienie wszechstronnych powiązań polskiej procedury karnej - konstytucyjnych, międzynarodowych,
europejskich.

C4

Przekazanie wiedzy dotyczącej pozycji poszczególnych uczestników postępowania karnego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną wiedzę o prawie karnym
procesowym i jego powiązaniach z innymi gałęziami
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

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

U2

student potraﬁ widzieć 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

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

rozwiązywanie kazusów

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
135

ECTS
0.0
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Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

rozwiązywanie kazusów

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
168

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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 oraz dokonywanie subsumpcji
stanów faktycznych pod odpowiednie normy prawne nauczane jest głównie w
ramach ćwiczeń.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Sylabusy
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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

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin składa się z trzech części: testowej, opisowej oraz kazusowej,
przy czym w tej ostatniej zdający korzysta z tekstów normatywnych.
Konieczne jest uzyskanie co najmniej połowy punktów, w tym określonej
liczby punktów z poszczególnych części.
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)

Sylabusy
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Postępowanie cywilne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc4d932.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z naczelnymi zasadami obowiązującymi w sądowym postępowaniu cywilnym

C2

zapoznanie studentów z regulacją prawną postępowania rozpoznawczego procesowego oraz z ogólnymi
zagadnieniami dotyczącymi innych postępowań cywilnych

C3

przekazanie wiedzy z zakresu wzajemnych związków pomiędzy regulacją prawną postępowania rozpoznawczego
procesowego oraz ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi innych postępowań cywilnych

C4

nauka praktycznego zastosowania poszczególnych przepisów KPC oraz instytucji procesowych

C5

uświadomienie słuchaczom problemów zwiazanych ze stosowaniem zasad etyki w działalności zawodowej
prawnika polegającej na reprezentacji procesowej stron (uczestników postępowania) w postępowaniu cywilnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna naczelne zasady obowiązujące
w sądowym postępowaniu cywilnym

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

W2

student zna gruntownie regulację prawną
postępowania rozpoznawczego procesowego oraz
ogólne 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

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

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

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

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

stosowania etyki w działalności zawodowej prawnika
polegającej na reprezentacji procesowej stron
(uczestników) w postępowaniu cywilnym
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Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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 postępowań cywilnych, przesłanki
procesowe, droga sądowa, stosunek postępowania cywilnego do innych
postępowań, postępowanie pojednawcze

W1, W2, U1, U2

2.

Sądowe postępowanie cywilne: prawo do sądu, naczelne zasady postępowania

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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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
cywilnym, 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
postępowania, 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

7.

Orzeczenia sądu: 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 postępowania, 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.

Postępowanie nieprocesowe: ogólna charakterystyka postępowania
nieprocesowego, kategorie spraw rozpoznawanych w trybie nieprocesowym
postępowania rozpoznawczego

W1, W2, U1, U2

11.

Postępowanie zabezpieczające: ogólna charakterystyka postępowania
zabezpieczającego, przesłanki zabezpieczenia 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: sąd polubowny (zapis na sąd
polubowny, wyrok sądu polubownego, ugoda zawarta przed sądem polubownym,
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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Egzamin pisemny. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest
uprzednim zdaniem egzaminu z Prawa cywilnego. Egzamin ma wyłącznie
formę pisemną i składa się testu wielokrotnego wyboru oraz pytań
problemowych. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej w 4 terminach:
2 terminy w sesji letniej, 2 terminy w sesji poprawkowej. Egzamin
przedterminowy (o ile jest przeprowadzany) odbywa się nie wcześniej niż
miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. Do egzaminu przedterminowego
mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń z
Postępowania cywilnego. 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 zaliczenie dwóch z 4 cząstkowych
kolokwiów zaliczeniowych.

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest uprzednim zdaniem
egzaminu z Prawa cywilnego. 2. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną i
składa się z testu wielokrotnego wyboru oraz z 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 stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie dwóch z 4 cząstkowych
kolokwiów zaliczeniowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość prawa cywilnego materialnego poświadczona zdanym egzaminem z przedmiotu Prawo cywilne

Sylabusy

759 / 1069

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc52dd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, zasad, konstrukcji i instytucji procesowych postępowania
administracyjnego i sądowoadministracyjnego, podstawowych uprawnień procesowych uczestników
postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, etapów postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego oraz mechanizmu i zasad stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym

C2

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu metod analizy, interpretacji i stosowania
przepisów regulujących postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, relacji między prawem
administracyjnym i postępowaniem administracyjnym oraz między postępowaniem administracyjnym
i postępowaniami sądowymi, ewolucji postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz relacji
polskiego systemu kontroli sądowoadministracyjnej do modelowych rozwiązań innych państw, podstawowych
narzędzi (instrumentów) zdobywania informacji prawniczych na temat postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego

C3

Przekazanie niezbędnych podstaw do osiągnięcia umiejętności kwaliﬁkacji stanów faktycznych podlegających
regulacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rozumienia i wyjaśniania
procesu stosowania prawa oraz rodzajów naruszeń prawa i ich konsekwencji w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym,

C4

Uświadomienie słuchaczom zmienności regulacji procesowej z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
oraz postępowania sądowoadministracyjnego oraz konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy w tym zakresie
oraz 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

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

zaliczenie, egzamin

W2

znajomość podstawowych uprawnień procesowych
uczestników postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego

PRA_K3_W06

zaliczenie, egzamin

W3

znajomość etapów postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego oraz mechanizmu i zasad
stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym

PRA_K3_W10

zaliczenie, egzamin

W4

znajomość metod analizy, interpretacji i stosowania
przepisów regulujących postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

PRA_K3_W14

zaliczenie, egzamin

W5

posiadanie wiedzy na temat relacji między prawem
administracyjnym i postępowaniem administracyjnym
oraz między postępowaniem administracyjnym
i postępowaniami sądowymi

PRA_K3_W11

zaliczenie, 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

zaliczenie, egzamin

Sylabusy
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W7

znajomość podstawowych narzędzi (instrumentów)
zdobywania informacji prawniczych na temat
postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego

PRA_K3_W16

zaliczenie, 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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

140

przygotowanie do ćwiczeń

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Sylabusy
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2.

Sylabusy

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
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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

765 / 1069

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.
W1, W2, U2, U3, K1, K2
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. Tryb europejskiej współpracy administracyjnej
5. Ochrona danych osobowych w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

4.

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

Rozliczenie roczne

ćwiczenia

Rozliczenie roczne

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków, metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin

Egzamin pisemny składa się z dwóch części. Czas trwania egzaminu: 80
minut I część – test – 20 pytań WIELOKROTNEGO wyboru (w każdym
pytaniu są trzy odpowiedzi i co najmniej jedna odpowiedź jest
prawidłowa), przy czym 10 pytań obejmuje materię Postępowania
administracyjnego i 10 – Postępowania sądowoadministracyjnego. Mogą
występować pytania, w których należy wskazać fałszywe odpowiedzi.
Każde pytanie jest oceniane w skali 0-1 pkt, łącznie można uzyskać 20
punktów. Studenci na egzaminie nie mogą korzystać z jakichkolwiek
opracowań czy aktów prawnych podczas I części egzaminu. Część I
egzaminu trwa 30 minut II część – 2 kazusy, do każdego z nich należy
udzielić odpowiedzi na 3 pytania otwarte, przy czym jeden kazus obejmuje
materię Postępowania administracyjnego a drugi – Postępowania
sądowoadministracyjnego. Każde pytanie otwarte jest oceniane w skali
0-2 pkt, łącznie można uzyskać 12 punktów (6 do każdego z kazusów).
Praca z II części egzaminu podlega sprawdzeniu przez egzaminatora
wyłącznie wtedy, gdy z części I egzaminu Student uzyskał minimum 4
punkty. Podczas II części egzaminu dozwolone jest korzystanie wyłącznie
z tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Tekst ustawy nie może
zawierać notatek, podkreśleń, komentarzy, wykresów, diagramów itp.
Część II egzaminu trwa 50 minut. Skala punktacji i ocen: 0-15
niedostateczny 16-18 dostateczny 19-20 plus dostateczny 21-25 dobra
26-27 plus dobry 28-32 bardzo dobra 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 seminarzystów Katedry.

zaliczenie

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Student ma
prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył ćwiczeń ani nie był
zapisany na ćwiczenia. Zaliczenie ćwiczeń uprawnia do uzyskania
dodatkowych punktów na egzaminie pisemnym według następujących
zasad: Ocena 5 (bardzo dobry) - dodatkowe 4 punkty Ocena 4,5 (plus
dobry) - dodatkowe 3 punkty Ocena 4 (dobry) - dodatkowe 2 punkty Zal
(dostateczny oraz plus dostateczny) - 1 dodatkowy punkt Dodatkowe
punkty do egzaminu za zaliczenie ćwiczeń wg. ww. skali doliczane są
wyłącznie do egzaminu zdanego, tj. w sytuacji gdy student uzyskał z
egzaminu minimum 16 punktów. W przypadku uzyskania 15 punktów z
egzaminu zaliczenie ćwiczeń skutkuje doliczeniem 1 pkt. niezależnie od
oceny jaką osoba składająca egzamin uzyskała z ćwiczeń. Dodatkowy 1
punkt nie podlega doliczeniu wtedy gdy, z uwagi na brak osiągnięcia
limitu 4 punktów z I części egzaminu, egzaminator nie przystąpił do oceny
pracy z II części egzaminu. Dodatkowe punkty z ćwiczeń doliczane są
tylko raz - w pierwszym terminie egzaminu (niezależnie od formy
egzaminu (tradycyjna, on line) i terminu przystąpienia do niego (czerwiec,
wrzesień). Wykluczone jest podwyższenie oceny z ćwiczeń po
przystąpieniu do egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie egzaminu z przedmiotu „Prawo administracyjne"

Sylabusy
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Praktyka 1 miesiąc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cbe4da8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 90

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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 PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
sądy i organy administracji oraz wykorzystywane
PRA_K3_W16
w procesie stosowania prawa metody prawnicze

zaliczenie

W3

Student zna i rozumie faktyczne aspekty wykonywania
zawodów prawniczych oraz strukturę instytucjonalną
prawniczego środowiska zawodowego i specyﬁkę
rynku usług prawnych

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 uzupełniania
wiedzy prawniczej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

90
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

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Praktyka obowiązkowa w sądzie 1 miesiąc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.1559001229.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie praktycznej strony wykonywania zawodów prawniczych

C2

Poznanie struktury instytucjonalnej prawniczego środowiska zawodowego, funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości 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 analizy aktów prawnych, przeszukiwania literatury i elektronicznych baz danych

C5

Rozwój kompetencji społecznych w relacjach z przełożonym, pracownikami wymiaru sprawiedliwości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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 PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
sądy i organy administracji oraz wykorzystywane
PRA_K3_W16
w procesie stosowania prawa metody prawnicze

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 uzupełniania
wiedzy prawniczej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

praktyki

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

90
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 sądownictwa, 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 sądownictwa:
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
(Sędziego Patrona)
Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie kompletnego dziennika praktyk,
zawierającego: - potwierdzenie zaliczenia praktyki miesięcznej przez
instytucję przyjmującą (s. 2-3 dziennika praktyk); - wypełnione i
potwierdzone przez Sędziego Patrona karty tygodniowe - nie mniej niż 18
dni roboczych; - opinię Opiekuna praktyk (Sędziego Patrona).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie dotyczy

Sylabusy
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Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67c953df2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studentów z problematyką teorii i praktyki stosowania administracyjnoprawnych
instrumentów kształtowania ochrony zabytków. Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania
administracyjnoprawnych instrumentów kształtowania ochrony zabytków zostanie dokonane na tle
współczesnych problemów prawa ochrony dziedzictwa kulturowego. Zamierzeniem jest jednoczesne
uświadomienie słuchaczom zagadnień problemowych z uwzględnieniem rozwiązań prawnych innych państw
i mechanizmów ewolucji prawodawstwa ochrony zabytków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zawarte w systemie prawa ochrony dziedzictwa
kulturowego najważniejsze instytucje prawne ochrony
zabytków będące administracyjnoprawnymi
instrumentami kształtowania ochrony zabytków.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W2

mechanizmy działania organów publicznych
w systemie prawa ochrony dziedzictwa kulturowego.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W3

PRA_K3_W08,
obowiązki prawne administracji publicznej w dziedzinie
PRA_K3_W09,
ochrony zabytków, administracyjno-prawne formy
PRA_K3_W10,
ochrony zabytków a sytuacja prawna właściciela
PRA_K3_W13,
i użytkownika obiektu zabytkowego w Polsce
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyciągnąć wnioski w zakresie poprawnego
analizowania przepisów prawnych ochrony dziedzictwa
kulturowego. Potraﬁ wyjaśniać procesy tworzenia
prawa ochrony dziedzictwa kulturowego, wyjaśniać
procesy stosowania tego prawa a także wskazać
przyczyny i wyjaśniać zjawiska naruszania prawa.
Potraﬁ analizować system polskiego ochrony
dziedzictwa kulturowego z perspektywy historycznej.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania stałej zmienności norm prawnych
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
uzupełniania wiedzy o nich. Jest gotów
do uwzględniania konsekwencji indywidualnych
i społecznych, jakie niosą za sobą decyzje
podejmowane przez prawnika w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego. Jest gotów rozwijać się
i stale kształcić w zakresie prawa ochrony dziedzictwa
kulturowego a także uwzględniać znaczenie
poprawnych relacji interpersonalnych dla
wykonywania zawodu prawnika.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Geneza ochrony prawnej dziedzictwa kulturalnego na ziemiach polskich i w
wybranych państwach europejskich (Anglia, Francja, Austria i Niemcy), prawna
ochrona zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Wpływ konstytucyjnego ujęcia systemu źródeł prawa powszechnie i
wewnętrznie obowiązującego w Polsce na aktualny model ochrony dziedzictwa
kulturowego w Polsce, miejsce systemu prawa ochrony zabytków, prawa
konserwatorskiego i muzealniczego w systemie prawa publicznego.
3. Obowiązki prawne administracji publicznej w dziedzinie ochrony zabytków,
administracyjno-prawne formy ochrony zabytków a sytuacja prawna właściciela i
użytkownika obiektu zabytkowego w Polsce.
4. Dziedzictwo kulturowe, kulturalne w świetle orzecznictwa wojewódzkich sądów
administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądownictwa powszechnego, Unii
Europejskiej i ETPC.
5. Zabytki a zagospodarowanie przestrzenne na tle tzw. władztwa planistycznego
samorządu terytorialnego.

1.

6. Zabytki i obiekty historyczne a prawodawstwo regulujące zakładanie i
użytkowanie cmentarzy komunalnych, państwowych (wojennych i wojskowych)
oraz wyznaniowych.

W1, W2, W3, U1, K1

7. Zasady obrotu dziełami sztuki w polskim systemie prawnym i prawie
wspólnotowym.
8. Problem tzw. reprywatyzacji zabytków.
9. Rola organizacji pozarządowych, w tym fundacji w systemie ochrony
dziedzictwa kulturowego w Polsce, z uwzględnieniem doświadczeń innych państw
(np. Francji).
10. Znamiona krajowego (narodowego) systemu ochrony dziedzictwa kulturowego
i cechy ponadnarodowego (ponadpaństwowego) modelu ochrony dziedzictwa
kulturowego na tle integracji europejskiej.
11. Wpływ prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej i Rady Europy
na ochronę dziedzictwa kulturowego w Polsce, konwencje UNESCO i umowy
międzynarodowe bilateralne zawarte przez RP z jej sąsiadami i ich wpływ na
kształtowanie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. prawna ochrona
zabytków i prawo muzealnicze w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
metody e-learningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (40 pytań). Czas
trwania egzaminu 45 minut. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem
systemu USOS. Możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego
organizowanego po zakończeniu cyklu wykładów. Zapisy na egzaminy na
1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami. Inne metody sprawdzania
wiedzy, umiejętności i kompetencji: analiza tekstów źródłowych prawa
ochrony zabytków podczas wykładu (akty prawne i orzecznictwo sądowe z
zakresu ochrony zabytków), samodzielne pisemne opracowania kazusów
w oparciu o aktualny stan prawny, ocena projektów legislacyjnych (dla
zainteresowanych), charakterystyka polskich i obcych instytucji prawa
ochrony zabytków. Możliwe przystąpienie do egzaminu ustnego w
przypadku cudzoziemców i w razie zobiektywizowanych przesłanek
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot można wybierać od 2 do 5 roku studiów do po uprzednim pozytywnym złożeniu egzaminu z prawa
administracyjnego.

Sylabusy

777 / 1069

Consumer Protection Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d016d15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie ogólnych informacji na temat ewolucji polityki konsumenckiej w UE, metod harmonizacji prawa
konsumenckiego, przeglądu rozwoju polskiego prawa konsumenckiego, pojęcia "konsument", źródeł unijnego
i polskiego prawa konsumenckiego, w tym analiza szczególnych problemów związanych z umowami
konsumenckimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

umiejętność zrozumienia ekonomicznych
uwarunkowań potrzeby ochrony konsumenta

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny

W2

znajomość podstawowego schematu oraz umiejętność
poprawnej interpretacji podstawowych zasad prawa
ochrony konsumentów

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

znajomość i umiejętność oceny ewolucji polskiego
i unijnego prawa ochrony konsumentów oraz
perspektyw jego dalszego rozwoju, w szczególności
w świetle rozwoju prawa cywilnego

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09

egzamin pisemny

umiejętność krytycznej analizy obowiązujących
regulacji z zakresu prawa ochrony konsumentów
w świetle pojawiających się problemów praktycznych

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K04

egzamin pisemny

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność krytycznej analizy obowiązujących
regulacji z zakresu prawa ochrony konsumentów
w świetle pojawiających się problemów praktycznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

znajomość i umiejętność oceny ewolucji polskiego
i unijnego prawa ochrony konsumentów oraz
perspektyw jego dalszego rozwoju, w szczególności
w świetle rozwoju prawa cywilnego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

70

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

779 / 1069

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Wprowadzenie. Ewolucja polityki konsumenckiej w UE. Od minimalnej do
maksymalnej harmonizacji
2. Negatywna harmonizacja. Model przeciętnego konsumenta. Pojęcie
"konsument"
3. Prawo konsumenckie w Polsce. Ewolucja. Przegląd polskich przepisów z zakresu
prawa konsumenckiego
4. Marketing i reklama. Nieuczciwe praktyki handlowe. Rozwój prawa UE w
zakresie nieuczciwych praktyk handlowych. Pojęcie uczciwości. Rola i funkcja
klauzuli ogólnej
5. Praktyki wprowadzające w błąd
6. Praktyki agresywne
7. Nieuczciwe klauzule w umowach konsumenckich

1.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

8. Prawo umów konsumenckich. Wprowadzenie. Ewolucja europejskiego prawa
umów. Prawo do informacji i odstąpienia od umowy. Umowy zawierane na
odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
9. Sprzedaż towarów konsumpcyjnych
10. Usługi ﬁnansowe. Kredyt konsumencki
11. Odpowiedzialność za produkt. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktu
12. Prawo pasażerskie i prawo podróży. Timesharing
13. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Postępowanie sądowe, dochodzenie
roszczeń, egzekucja transgraniczna
14. Polskie i unijne prawo konsumenckie- wyzwania

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
rejestracja przez USOS przedtermin (termin zerowy) w formie testu
wielokrotnego wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa) egzamin w czasie
sesji egzaminacyjnej - egzamin pisemny - 1 lub 2 pytania otwarte i/lub 1
lub 2 kazusy]. Studenci obecni na wszystkich wykładach (tylko 2
akceptowalne nieobecności) otrzymają "premię" w wysokości 0,5 (+)
oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość prawa cywilnego i prawa europejskiego

Sylabusy

780 / 1069

Contemporary issues of criminal policy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d1bd9d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami penologicznymi oraz racjonalizacjami kary.

C2

Zapoznanie studentów z pojęciami polityki karnej i polityki kryminalnej oraz sposobami ujmowania relacji
pomiędzy nimi (wąskie i szeroki rozumienie pojęcia polityki kryminalnej).

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi dylematami współczesnej polityki kryminalnej i wyzwaniami w tym
zakresie.

C4

Zapoznanie studentów z podstawowymi tendencjami polityki kryminalnej we współczesnym świecie, oraz
różnicami pomiędzy Ameryka Północną i Europą.

C5

Zapoznanie studentów z podstawowymi tendencjami polityki kryminalnej w Polsce i innych krajach Europy
Środkowej po roku 1990, na tle tendencji w tym zakresie w innych krajach Unii Europejskiej.

C6

Zapoznanie studentów z wynikami badań empirycznych i literaturą dotyczącą zależności pomiędzy typem
realizowanej polityki kryminalnej i karnej (punitywnością systemu) a rozmiarami, nasileniem i dynamiką
przestępczości.

Sylabusy

781 / 1069

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

podstawowe pojęcia współczesnej penologii i ich
kryminologiczny rodowód.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

W2

pojęcia polityki karnej i polityki kryminalnej, ich treść
oraz relacje między nimi.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

W3

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
stan dyskursu dotyczącego polityki kryminalnej i jej
PRA_K3_W07,
dylematów na poziomie międzynarodowym i krajowym PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W4

podstawowe tendencje polityki kryminalnej w Ameryce
Północnej i Europie występujące w okresie po Drugiej
Wojnie Światowej, w tym podstawowe dane
statystyczne w tym zakresie.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

podstawowe zależności pomiędzy typem realizowanej
polityki kryminalnej, przede wszystkim jej
punitywnością, a stanem zjawiska przestępczości

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

W1

W5

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

krytycznie analizować i oceniać różne koncepcje
polityki kryminalnej z punktu widzenia ich ewentualnej
efektywności i wywoływanych przez nie konsekwencji
indywidualnych i społecznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

udziału w publicznym dyskursie na temat zagadnień
przeciwdziałania przestepczości i roli odgrywanej w tej
działalności przez instrumenty o charakterze
represyjnym i nierepresyjnym.

782 / 1069

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

31

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia penologii oraz recjonalizacje kary kryminalnej z
uwzględnieniem ich oparcia w dorobku kryminologii

W1, U1, K1

2.

Pojęcia polityki karnej i polityki kryminalnej, zależności między nimi i
konsekwencje dla znaczenia i roli działań represyjnych w przeciwdziałaniu
przestępczości.

W2, W3, U1, K1

3.

Dylematy współczesnej polityki kryminalnej w ujęciu Davida Garlanda: pojęcia
kryzysu suwerennego państwa i reakcje dostosowawcze (strategia punitywnej
segregacji i strategia responsybilizacji).

W1, W3, W4, U1, K1

4.

Egzempliﬁkacje strategii punitywnej segregacji w krajach anglosaskich i na
kontynencie europejskim: zjawiska nowej punitywności i masowego uwięzienia,
oraz populizmu penalnego.

W1, W3, W4, U1, K1

5.

Egzempliﬁkacje strategii responsybilizacji we współczesnej polityce kryminalnej:
koncepcje i programy dotyczące prevencji przestepczości, fenomen prywatyzacji
w obszarze przeciwdziałania przestepczości oraz prewencyjne strategie działań
policji.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

6.

Aktualny stan dyskursu kryminalnopolitycznego na temat wpływu realizowanej
polityki kryminalnej, w tym jej punitywności, na stan zjawiska przestępczości.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1

7.

Podstawowe kontrowersje dotyczące polityki kryminalnej w Polsce oraz innych
krajach Europy Środkowej po roku 1990, na tle tendencji rozwojowych polityki
kryminalnej w Europie Zachodniej.

W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

783 / 1069

Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udzielenie w zwięzłej, kilkuzdaniowej formie odpowiedzi na trzy pytania
dotyczące materii omawianej na wykładzie oraz w zalecanych lekturach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot od 3 roku.

Sylabusy

784 / 1069

Część szczególna prawa karnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d29e1ae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

znajomość rozwoju historycznego poszczególnych
przestępstw z części szczególnej kodeksu karnego
w perspektywie prawnoporównawczej

PRA_K3_W11

egzamin pisemny

PRA_K3_U06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

poprawnie interpretować teksty aktów normatywnych,
zawierających przepisy prawnokarne, oraz judykaty
sądów powszechnych i Sądu Najwyższego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

785 / 1069

K1

analizy i wykładni poszczególnych typów czynów
zabronionych zawartych w części szczególnej kodeksu
karnego

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przestępstwa przeciwko życiu
Przestępstwa przeciwko zdrowiu,
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i środowisku
Przestępstwa komunikacyjne
Wolność, cześć i nietykalność osobista
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej,

1.

W1, U1, K1
Przestępstwa przeciwko rodzinie
Przestępstwa przeciwko urzędom, korupcja, Przestępstwa przeciw-ko porządkowi
publicznemu.
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Przestępstwa przeciwko dokumentom, Przestępstwa przeciwko ochronie
informacji
Przestępstwa przeciwko mieniu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy

786 / 1069

Rodzaj zajęć
wykład
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, składający się z 10 pytań w formie kazusów lub pytań
otwartych; czas trwania: 120 minut.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony przedmiot Prawo karne materialne – część ogólna

Sylabusy

787 / 1069

Einführung in das deutsche Recht (Szkoła prawa niemieckiego)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d1c6081.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
18.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 128, ćwiczenia: 48

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znajomość prawa w najważniejszych dziedzinach prawa niemieckiego oraz prawa europejskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

788 / 1069

W1

znajomość prawa polskiego i niemieckiego na tle
prawa europejskiego

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

W2

znajomość prawniczego języka niemieckiego

PRA_K3_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

W3

zapoznawanie się z praktycznymi aspektami
stosowania przepisów prawa w danej dziedzinie
wiedzy prawniczej

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

W4

znajomość wspólnych instytucji prawnych w prawie
polskim i niemieckim

PRA_K3_W19

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

U1

umiejętność oceny ewolucji prawa polskiego
i niemieckiego na tle prawa europejskiego

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

U2

umiejętność argumentacji prawnej w języku
niemieckim

PRA_K3_U15

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

128

ćwiczenia

48

przygotowanie do ćwiczeń

24

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

96

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

78

poznanie terminologii obcojęzycznej

76

przygotowanie do zajęć

38

analiza aktów normatywnych

27

przygotowanie do egzaminu

24

Sylabusy

789 / 1069

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
540

ECTS
18.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
176

ECTS
7.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo europejskie

W1, W2, W3, W4, U1, U2

2.

Niemieckie prawo konstytucyjne - struktura państwa

W1, W2, W3, W4, U1, U2

3.

Niemieckie prawo konstytucyjne - prawa podstawowe

W1, W2, W3, W4, U1, U2

4.

Wprowadzenie do niemieckiego prawa cywilnego

W1, W2, W3, W4, U1, U2

5.

Prawo zobowiązań

W1, W2, W3, W4, U1, U2

6.

Metoda rozwiązywania kazusów

W1, W2, W3, W4, U1, U2

7.

Prawo administracyjne

W1, W2, W3, W4, U1, U2

8.

Prawo karne

W1, W2, W3, W4, U1, U2

9.

Prawo gospodarcze

W1, W2, W3, W4, U1, U2

10.

Prawo zabezpieczenia kredytów

W1, W2, W3, W4, U1, U2

11.

Prawo pracy

W1, W2, W3, W4, U1, U2

12.

Prawo spółek

W1, W2, W3, W4, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny, egzamin ustny

Student musi zaliczyć 7 z 12 kolokwiów (2/3 oceny
końcowej) oraz zdać egzamin ustny (1/3 oceny końcowej)

ćwiczenia

brak zaliczenia

Ćwiczenia przygotowują do kolokwiów i nie wymagają
zaliczenia. Wymagana jest jedynie obecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1; Zaliczony kurs „Deutsche juristische Fachsprache“

Sylabusy

790 / 1069

Ekspertyza sądowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d24a543.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z ekspertyzami z dziedziny nauk sądowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

metodykę wybranych ekspertyz sądowych.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

metodologię nauk sądowych.

PRA_K3_W13

egzamin pisemny

Sylabusy
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W3

status procesowy biegłego oraz opinii biegłego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

ć przeprowadzić ocenę wyników i wartości
diagnostycznej wybranych ekspertyz sądowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

45

przygotowanie do egzaminu

31

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
156

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ekspert. (Meta)ekspertyza. Instytut Ekspertyz Sądowych.

W3

2.

Zabezpieczanie śladów. Ekspertyza daktyloskopijna.

W1, W2, U1

3.

Ekspertyza pisma i dokumentów.

W1, W2, U1

4.

Ekspertyza mechanoskopijna i traseologiczna.

W1, W2, U1

5.

Ekspertyza fonoskopijna.

W1, W2, U1

6.

Ekspertyza ﬁzykochemiczna.

W1, W3, U1

7.

Ekspertyza antropologiczna.

W1, W2, U1

8.

Ekspertyza toksykologiczna.

W1, W2, U1

9.

Ekspertyza alkohologiczna.

W1, W3, U1

10.

Ekspertyza genetyczna.

W1, W2, U1

11.

Ekspertyza psychologiczna.

W1, W2, U1

Sylabusy
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12.

Ekspertyza wypadku drogowego.

W1, W2, U1

13.

Ekspertyza informatyczna.

W1, W2, U1

14.

Ekspertyza dzieł sztuki.

W1, W2, U1

15.

Ekspertyza statystyczna.

W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy (25 pytań), z pytaniami wymagającymi uzupełnienia.
Maksymalna liczba punktów: 25. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie minimum 13 punktów. Czas trwania egzaminu: 25 minut.
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EU competition law (antitrust and mergers)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d025826.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znajomość podstaw materialnego i proceduralnego
prawa konkurencji EU (poza prawem dotyczącym
pomocy państwa)

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

analizować orzecznictwo sądów europejskich i ETS

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12

U2

analizować decyzje Komisji Europejskiej w dziedzinie
prawa konkurencji

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego poszukiwania wiedzy oraz pogłębiania
znajomości z zakresu europejskiego prawa konkurencji
i podstaw prawa administracyjnego UE

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

20

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do egzaminu

31

analiza aktów normatywnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1) Wprowadzenie do prawa konkurencji

W1, U1, U2, K1

2.

2) Cele prawa konkurencji

W1, U2, K1

3.

Kartele

W1, U1, U2

4.

Nadużywanie pozycji dominującej

W1, U1, U2

5.

Fuzje

W1, U1, U2

6.

Podstawy postępowania (101 i 102 TFUE i fuzje)

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu "Prawo Europejskie"

Sylabusy
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European labour law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d069acf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami prawa pracy Unii Europejskiej oraz Rady Europy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

podstawowe założenia i podstawy prawne prawa pracy
PRA_K3_W01,
Unii Europejskiej oraz Rady Europy, zakres
PRA_K3_W02,
przedmiotowy regulacji, a także akty prawne oraz ich
PRA_K3_W08
wpływ na systemy państw członkowskich

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

znaleźć oraz zinterpretować instrumenty prawne
europejskiego prawa pracy.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny

PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego samodzielnego analizowania systemu prawa
pracy Unii Europejskiej i Rady Europy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do prawa pracy Unii Europejskiej: rozwój regulacji prawnych,
przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, kompetencje legislacyjne
UE, zakres przedmiotowy prawa wtórnego, Karta Praw Podstawowych UE,
Europejski Filar Praw Socjalnych.

W1, U1, K1

2.

Swoboda przemieszczania się pracowników: zakres podmiotowy, zakaz
dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, prawa pracowników migrujących,
ograniczenia swobody przemieszczania się

W1, U1, K1

3.

Delegowanie pracowników w ramach swobody świadczenia usług: koncepcja,
ochrona pracowników delegowanych, obowiązki przedsiębiorstw delegujących
pracowników

W1, U1, K1

4.

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu: rodzaje dyskryminacji, zakres podmiotowy i
przedmiotowy, ochrona przed dyskryminacją

W1, U1, K1

5.

Stosunek pracy: zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie na
czas określony, agencje pracy tymczasowej, telepraca, przewidywalne i
transparentne warunki pracy, równowaga między życiem zawodowym rodziców i
opiekunów

W1, U1, K1

6.

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe: deﬁnicje, dyżur, organizacja czasu pracy.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw: przejęcie zakładu pracy, zwolnienia grupowe,
niewypłacalność pracodawcy.

W1, U1, K1

8.

Charakterystyka i system ochrony pracowników w ramach Rady Europy

W1, U1, K1

9.

Prawo do pracy i godnych warunków pracy na gruncie Europejskiej Karty
Społecznej

W1, U1, K1

10.

Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia na gruncie Europejskiej Karty Społecznej

W1, U1, K1

11.

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona pracy kobiet
na gruncie Europejskiej Karty Społecznej

W1, U1, K1

12.

Prawo do zrzeszania się i prowadzenia rokowań zbiorowych na gruncie
Europejskiej Karty Społecznej

W1, U1, K1

13.

Prawo do informacji i konsultacji oraz prawo do ochrony przedstawicieli
pracowników na gruncie Europejskiej Karty Społecznej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie pytań opisowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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EU procedural law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d02922b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Cel 1: ogólna znajomość unijnego systemu sądownictwa

C2

Cel 2: kompleksowe przedstawienie postępowania zarówno przed Trybunałem Sprawiedliwości UE jak i Sądem UE

C3

Cel 3: znajomość podstawowych reguł postępowania przed sądami unijnymi na podstawie Traktatów,
regulaminów postępowania i orzecznictwa

C4

Cel 4 : znajomość najnowszych trendów w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu UE w zakresie
prawa procesowego, dostępu do sądu i praw podstawowych

C5

Cel 5 : umiejętność krytycznej analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu UE, przedstawiania
i rozwiązywania kazusów

C6

Cel 6: umiejętność wyszukiwania kluczowych aspektów z zakresu prawa procesowego UE

C7

Cel 7: znajomość europejskiej terminologii prawniczej w języku angielskim, a w szczególności terminologii
z zakresu prawa procesowego UE

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student ma ogólną znajomość unijnego systemu
sądownictwa.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10

egzamin

W2

Student posiada ogólną wiedzę o postępowaniu
zarówno przed Trybunałem Sprawiedliwości UE jak
i Sądem UE.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin

W3

Student ma znajomość podstawowych reguł
postępowania przed sądami unijnymi na podstawie
Traktatów, regulaminów postępowania i orzecznictwa.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W16

egzamin

W4

Student ma znajomość najnowszych trendów
w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu
UE w zakresie prawa procesowego, dostępu do sądu
i praw podstawowych.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W19

egzamin

kazus, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność krytycznej analizy
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu UE,
przedstawiania i rozwiązywania kazusów.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

U2

Student ma umiejętność wyszukiwania kluczowych
aspektów z zakresu prawa procesowego UE w aktach
normatywnych.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

kazus, egzamin

U3

Student nabywa umiejętność posługiwania się
europejską terminologią prawniczą w języku
angielskim, a w szczególności terminologią z zakresu
prawa procesowego UE.

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

kazus, egzamin

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

kazus, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do dyskusji i interakcji
w grupie na temat specjalistycznych zagadnień prawa
UE, w tym zagadnień z zakresu ochrony praw
podstawowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie referatu

12

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

28

analiza orzecznictwa

12

rozwiązywanie kazusów

12

poznanie terminologii obcojęzycznej

4

zbieranie informacji do zadanej pracy

8

analiza aktów normatywnych

12

przygotowanie do zajęć

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura systemu sądownictwa UE: Trybunał Sprawiedliwości oraz Sąd UE,
rodzaje skarg, system odwoławczy.

W1, U1, U2, K1

2.

System ochrony prawnej przed sądami UE: zasada skutecznej ochrony sądowej,
skargi bezpośrednie i pośrednie, dualistyczny system ochrony sądowej.

W2, U1, U2, U3, K1

3.

Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE : orzeczenia w trybie pytań
prejudycjalnych, w tym pytań dotyczących kontroli legalności aktów prawa UE
(art. 267 TFUE), skarga o stwierdzenie uchybienia (art. 258 TFUE), sankcje
przeciwko państwom członkowskim (art. 260 TFUE), opinie w sprawie zgodności
W3, W4, U1, U2, U3, K1
umów międzynarodowych, odwołania od wyroków Sądu UE. Tryby postępowania.
Regulamin postępowania Trybunału. Skarga i procedura pisemna. Rozprawa przed
Sądem. Terminy procesowe. Składanie pism procesowych.

4.

Postępowanie przed Sądem UE : skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawa UE
(art. 263 TFUE), skarga na zaniechanie (art. 265 TFUE), skarga odszkodowawcza
(art. 268 TFUE), wybrane aspekty postępowań w dziedzinie ochrony praw
W3, W4, U1, U2, U3, K1
własności intelektualne (skargi o unieważnienie decyzji EUIPO). Regulamin
postępowania Sądu. Skarga i procedura pisemna. Rozprawa przed Sądem.
Terminy procesowe. Składanie pism procesowych.

5.

Najnowsze trendy orzecznicze w UE : dyskusja na temat wybranych aspektów
najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa ustrojowego UE, prawa ochrony środowiska, kwestii
ochrony praw podstawowych, a także prawa konkurencji i ochrony własności
intelektualnej.

Sylabusy

W4, U1, U3, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
kazus, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Czynny udział w zajęciach (80 procent obecności plus przygotowanie
kazusu) zwalnia z części egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecane zdanie egzaminu z europejskiego prawa instytucjonalnego i europejskiego prawa gospodarczego.

Sylabusy
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Homicide from Legal and Psychological Perspectives
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d1e68ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z prawnymi i psychologicznymi aspektami zabójstw

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

umie scharakteryzować różne formy zabójstw
i wskazać kryteria klasyﬁkacji i typologii

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

egzamin
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W2

ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów
psychologicznych leżących u podłoża zabójstw

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06

prezentacja, egzamin

W3

zna zasady wykonywania wobec sprawców zabójstw
kar i środków zabezpieczających

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin

U1

potraﬁ zastosować prawne i psychologiczne pojęcia
do opisania i wyjaśnienia fenomenu zabójstw

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

egzamin

U2

posiada umiejętność wyjaśniania zachowania
człowieka i jego motywacji w kontekście popełniania
przestępstwa zabójstwa

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U11

prezentacja

U3

potraﬁ wykorzystać wiedzę o zabójstwach
do projektowania i realizacji działań proﬁlaktycznych
i terapeutycznych

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U13

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie znaczenie wiedzy psychologicznej w obszarze
prawa karnego

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03

prezentacja

K2

ma poczucie odpowiedzialności oraz świadomość
indywidualnych i społecznych konsekwencji decyzji
podejmowanych wobec osób naruszających prawo

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08

egzamin

K3

rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz
zapobiegania przemocy w społeczeństwie

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zabójstwa w Polsce i innych krajach europejskich

W1, W3, U1, U2, K2, K3

2.

Klasyﬁkacje i typologie zabójstw

W1, U2, K1

3.

Psychologiczne aspekty zabójstw

W2, U2, K1

4.

Zabójstwa a przemoc w związkach interpersonalnych

W2, U2, U3, K1

5.

Zabójstwa a zagadnienia zdrowia psychicznego

W2, U2, K1, K2

6.

Prewencja zabójstw: podejście interdyscyplinarne

W3, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, egzamin

W czasie zajęć studenci przygotowują prezentację (studium przypadku)
a punkty za to zadanie są wliczane do ogólnej punktacji za egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo karne; warunek nie dotyczy studentów psychologii oraz studentów zagranicznych - uczestników
międzynarodowych programów wymian (exchange students)

Sylabusy
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Intellectual Property Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67ca98209.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs zmierza do przekazania kompleksowej wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego
w podstawowym wymiarze

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe zasady ochrony
własności intelektualne na gruncie przepisów
krajowych, europejskich i międzynarodowych

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny
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W2

Student zna i rozumie instytucjonalne systemy
ochrony własności intelektualnej na poziomie
krajowym, regionalnym (w tym UE)
i międzynarodowym

PRA_K3_W12

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ opisać znaczenie praw własności
intelektualnej dla rozwoju gospodarki i kultury

PRA_K3_U04

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ posługiwać się odpowiednią
terminologia prawniczą w języku angielskim jaką
używa się w przepisach prawnych i orzecznictwie
z zakresu własności intelektualnej

PRA_K3_U15

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ analizować regulacje z zakresu prawa
wł. int. na poziomie pozwalającym wyciągnąć
poprawne wnioski

PRA_K3_U08

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podnoszenia świadomości
społecznej w zakresie własności intelektualnej

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

K2

Student jest gotów do wykorzystania wiedzy
i umiejętności z zakresu prawa własności
intelektualnej do własnego rozwoju zawodowego

PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

analiza orzecznictwa

15

analiza aktów normatywnych

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

I. Wprowadzenie do własności intelektualnej
Prezentacja ogólnej koncepcji własności intelektualnej opartej na dobrach
niematerialnych. Rola i znaczenie własności intelektualnej w edukacji, działalności
handlowej i badaniach. Podstawowa charakterystyka ochrony za pomocą praw
wyłącznych, także w aspekcie czasowym i terytorialnym. Kategorie praw
własności intelektualnej i ich ogólna charakterystyka. Wyczerpanie praw własności
intelektualnej. Ochrona międzynarodowa i regionalna: traktaty międzynarodowe i
regulacje europejskie.
II. System patentowy
Pojecie wynalazku. Przesłanki patentowalności i ich interpretacja. Wynalazki nie
podlegające ochronie. Szczególne kategorie wynalazków (biotechnologiczne,
farmaceutyczne i związane z programami komputerowymi). Zakres patentu i
znaczenie zastrzeżeń patentowych. Ograniczenia prawa z patentu. Drogi
uzyskania ochrony patentowej. Wygaśniecie patentu. Dodatkowe świadectwo
ochronne (SPC)
III. Podmiot uprawniony do patentu. Twórczość pracownicza
Własność wynalazków / prawo do patentu. Współwłasność. Wynalazki
pracownicze, przykłady europejskich rozwiązań krajowych. Prawo do
wynagrodzenia pracowników/twórców. Wynalazki „uniwersyteckie”.
IV. Alternatywne sposoby ochrony: wzory użytkowe, tajemnice handlowe i
nieuczciwa konkurencja
Deﬁnicja wzorów użytkowych i przesłanki ochrony. Pojęcie know-how. Deﬁnicja
tajemnicy przedsiębiorstwa. Różnice w stosunku do ochrony patentowej.
Tajemnice handlowe w działalności przedsiębiorców. Nieuczciwa konkurencja jako
uzupełniające źródło ochrony interesów przedsiębiorców. Konstrukcja aktu
nieuczciwej konkurencji i skargi passing-oﬀ. Ochrona nazw handlowych. Ochrona
przed nieuczciwym naśladownictwem. Pojęcie i zakres ochrony oznaczeń
geograﬁcznych. Podstawy prawa reklamy.
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
V. Znaki towarowe i wzory
K2
Deﬁnicja znaku towarowego. Rodzaje znaków towarowych. Wymagania dotyczące
rejestracji oraz bezwzględne i względne przeszkody rejestracyjne. Wtórna
zdolność odróżniająca. Zakres ochrony znaku towarowego. Pojęcie wzoru
(przemysłowego) i przesłanki ochrony. Wymagania i przeszkody w rejestracji
wzoru. Wzór jako wyłączne prawo chroniące wygląd towarów. Różnice między
ochroną prawnoautorską a ochroną wzoru jako prawa własności przemysłowej.
Nierejestrowane wzory przemysłowe w UE. Wspólnotowe znaki towarowe i wzory.
Znaki towarowe i wzory w budowaniu marki przedsiębiorstwa. Naruszenie prawa
do znaku towarowego (w tym w środowisku internetowym) i wzoru.
VI. System prawa autorskiego. Przedmiot ochrony praw autorskich - deﬁnicja
utworu (wyliczenie utworów chronionych prawem autorskim). Utwory zależne i
inspirowane. Wymagania i zakres ochrony. Czas ochrony. Autorstwo i
współautorstwo. Ochrona wyników działalności naukowej (eseje, rozprawa
doktorska). Autorskie prawa majątkowe i osobiste. Ograniczenia i wyjątki od
ochrony praw autorskich (dozwolony użytek publiczny i prywatny, opłaty z tytułu
praw autorskich). Prawa autorskie w społeczeństwie informacyjnym
(wykorzystywanie praw autorskich w Internecie, ochrona oprogramowania, DRM,
TPM). Znaczenie praw autorskich w działalności komercyjnej. Prawa pokrewne
(prawa wykonawców, prawa producentów fonogramów, prawa organizacji
nadawczych). Bazy danych i ochrona sui generis.
VII. Egzekwowanie praw własności intelektualnej. System roszczeń w zakresie
własności intelektualnej. Mechanizmy dochodzenia roszczeń.
Konsekwencje naruszenia praw własności intelektualnej. Lista roszczeń
dostępnych w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej. Nakaz
zaniechania naruszeń. Warunki roszczeń odszkodowawczych. Różnice dotyczące
poszczególnych kategorii praw wyłącznych i nieuczciwej konkurencji. Koszty
egzekucji. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących własności
intelektualnej (mediacja, arbitraż).

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów
z egzaminu testowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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International Criminal Justice
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d001449.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studenta z kształtującym sie systemem międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości karnej
i powodami jego budowy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student rozumie ideę międzynarodowego wymiaru
sprawiedliwości karnej i powody dla których sprawcy
najbardziej okrutnych zbrodni nie zawsze mogą być
sądzeni przez sądy krajowe.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student rozpoznaje wzajemne relacje pomiędzy
prawem traktatowym oraz zwyczajowym prawem
międzynarodowym jak też instrumentami przyjętmi
na podstawie traktatów. Potraﬁ wskazać kiedy jest
konieczne ściganie przez trybunał międzynarodowy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student gotów jest do przygotowania zespołu
uczestniczącego w Moot Court Competition
i rozpoczęcia praktyki w Międzynarodowym Trybunale
Karnym potencjalnie otwierającej mu drogę
do zatrudnienia w tym Trybunale oraz innych
trybunałach i organizacjach międzynarodowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

20

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Idea I geneza międzynarodowego prawa I sądownictwa karnego; źrodła
międzynarodowego prawa karnego; Jurysdykcja MTK i dopuszczalność sprawy;
Podstawowe zasady międzynarodowego sadownictwa karnego; Podstawowe
zasady odpowiedzalności karnej według Statutu Rzymskiego; Przestępstwa
podlegające jurysdykcji MTK; Trybunał, jego struktura I organizacja; Strony
procesowe; Dowody I postępowanie dowodowe; Nakaz aresztowania I wezwanie
do stawiennictwa; Dochodzenie wstępne; Śledztwo; Zatwierdzenie zarzutów;
Rozprawa; Postępowanie apelacyjne, wznowieniowe I rewizja wyroku skazującego;
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie I aresztowanie; Reparacje dla oﬁar
zbrodni; Wspołpraca z MTK; Wykonywanie orzeczeń.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie przedmiotu polega na przygotowaniu pracy pisemnej
(eseju) i egzaminie - również w formie pisemnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
w wypadku studentów polskich - zdane prawo karne

Sylabusy
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Karnoprawna ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d32d243.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami odpowiedzialności karnej za popełnienie czynów godzących w prawa
własności intelektualnej.

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z aplikacją w wymiarze praktycznym przepisów karnych
dotyczących czynów godzących w prawa własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

814 / 1069

W1

genezę oraz kierunki rozwoju podstaw
odpowiedzialności karnej za czyny godzące w prawa
własności intelektualnej

PRA_K3_W07

zaliczenie

W2

student ma wiedzę na temat specyﬁki przestępczości
dotyczącej własności intelektualnej, a także rozumie
znaczenie prawnokarnych regulacji w zapewnieniu
skutecznej ochrony takich dobór prawnych.

PRA_K3_W06

zaliczenie

W3

podstawowe regulacje prawne opisujące jurydycznie
podstawy odpowiedzialności karnej za czyny
naruszające prawa własności intelektualnej.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W13

zaliczenie

W4

zasady postępowania w sprawach czynów karalnych
godzących w prawa własności intelektualnej.

PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

prawidłowo interpretować przepisy karne z zakresu
naruszeń praw własności intelektualnej.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

zaliczenie

U2

zastosować przepisy karne z zakresu naruszeń praw
własności intelektualnej do stanów faktycznych.

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U3

analizować konstrukcje prawne z zakresu podstaw
odpowiedzialności karnej za zachowania naruszające
prawa własności intelektualnej.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

zaliczenie

K1

pogłębiania swojej wiedzy na temat prawnokarnej
ochrony własności intelektualnej, przy uwzględnieniu
zmienności tych regulacji oraz ich znaczenia
w rzeczywistości społecznej.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

zaliczenie

K2

podejmowania działań na rzecz jednostek
w kontaktach z organami prowadzącymi postępowania
w sprawach dotyczących naruszeń praw własności
intelektualnej.

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

10

rozwiązywanie kazusów

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

815 / 1069

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Własność intelektualna i jej ochrona środkami prawa karnego; specyﬁka czynów
karalnych godzących w prawa własności intelektualnej oraz ich znaczenie w
praktyce; aplikowane środki prawnokarnej reakcji.

W1, W2, K2

2.

Charakterystyka podstaw odpowiedzialności karnej przewidzianych w ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także rudymentarnych problemów
wykładniczych pojawiających się na ich tle.

W3, W4, U1, U2, K1, K2

3.

Specyﬁka odpowiedzialności karnej za plagiat oraz karalne utrwalanie i
zwielokrotnienie przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych.

W3, U1, U2, U3

4.

Przestępstwa w ustawie Prawo własności przemysłowej, ze szczególnym
uwzględnieniem prawnokarnej ochrony znaku towarowego (w tym Unii
Europejskiej).

W4, U1, U3

5.

Ogólna charakterystyka przepisów karnych ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, podstawowe problemy teoretyczne i praktyczne.

W2, W3, W4, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie w wyznaczonym terminie jednego z następujących
opracowań: - pisemne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu
popełnienia przestępstwa - pisemna redakcja mowy końcowej obrońcy w
sprawie karnej dotyczącej naruszenia praw autorskich i pokrewnych pisemna argumentacja wskazująca na rozbieżności w interpretacji
konkretnego przepisu prawa karnego materialnego w formie pytania
prawnego do Sądu Najwyższego, - apelacja zawierająca zarzut obrazy
przepisów prawa materialnego w realiach konkretnej sprawy karnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu "Prawo karne (materialne)"

Sylabusy

816 / 1069

Medycyna sądowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d238f5c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 26, ćwiczenia: 4

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

znajomość zadań medyka sądowego podczas oględzin
zwłok na miejscu ich ujawnienia, zrozumienie zasad
szacowania czasu zgonu na podstawie znamion
śmierci

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

817 / 1069

W2

wiedza o podstawach prawnych i zasadach
przeprowadzania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok,
stosowaniu przez medyków sądowych w określonych
przypadkach zgonów dodatkowych technik
sekcyjnych, rodzajach pobieranego materiału,
zabezpieczenia podczas sekcji zwłok do dalszych
badań, zasadach jego pobierania i przechowywania

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

W3

zrozumienie deﬁnicji i znajomość rodzajów śmierci
gwałtownej; zrozumienie pojęć nagłego zgonu
z przyczyn chorobowych samoistnych

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

W4

znajomość podstaw prawnych i zrozumienie zasada
sądowo-lekarskiego opiniowania na temat skutku
biologicznego dla potrzeb postępowania karnego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

W5

znajomość zasad badania i opiniowania sądowolekarskiego na temat uszczerbku na zdrowiu dla
potrzeb cywilnych i odszkodowawczych na temat
zdolności w czynnościach procesowych i w innych
przypadkach badania osób żywych (np.
w przypadkach podejrzenia zespołu dziecka
maltretowanego czy oﬁar gwałtów)

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność różnicowania błędów i niepowodzeń
medycznych

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

umiejętność interpretacji wyników badań na zawartość
PRA_K3_U04,
alkoholu etylowego we krwi w ujęciu problematyki
PRA_K3_U17
stanu nietrzeźwości

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

26

ćwiczenia

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

818 / 1069

Oględziny zwłok na miejscu ich ujawnienia. Pośmiertne badania obrazowe.
Technika sądowo - lekarskiej sekcji zwłok. Rodzaje obrażeń (w tym rany cięte,
kłute, postrzały z broni palnej). Neurotraumatologia sądowo - lekarska. Problemy
wypadkowości drogowej. Podstawowe zagadnienia z zakresu kryminalistyki
(mechanoskopia). Porażenie prądem elektrycznym. Uduszenie gwałtowne.
Wypadek, samobójstwo, zabójstwo. Dzieciobójstwo. Zespół maltretowanego
dziecka. Zgony z przyczyn chorobowych samoistnych. Błąd medyczny.
Opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych. Toksykologia sądowo - lekarska,
problemy metodyczno - opiniodawcze. Hemogenetyka sądowo-lekarska.

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin testowy, 50 pytań, jedna odpowiedź prawidłowa

ćwiczenia

zaliczenie

obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone lub co najmniej w realizacji Prawo karne materialne.

Sylabusy

819 / 1069

Międzynarodowe i europejskie prawo karne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cef3891.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z pojęciami międzynarodowego i europejskiego prawa karnego

C2

Przekazanie wiedzy dotyczącej stosowania prawa i wykładni międzynarodowego prawa karnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

820 / 1069

W1

student ma pogłębioną wiedzę o międzynarodowym
prawie karnym i jego powiązaniach z innymi gałęziami
prawa.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

W2

student zna zasady międzynarodowego prawa
karnego i widzi ich powiązanie z aksjologicznymi
podstawami tej dziedziny prawa

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ wyszukiwać znajdujące zastosowanie
przepisy, rekonstruować normy prawne i dokonywać
subsumpcji.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U07

egzamin pisemny

U2

student potraﬁ widzieć instytucje międzynarodowego
i europejskiego prawa karnego w ich powiązaniu
z instytucjami innych dziedzin prawa i różnymi
przejawami życia społecznego

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U05

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do podejmowania działań
podnoszących świadomość prawną w społeczeństwie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

50

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

821 / 1069

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe założenia międzynarodowego
prawa karnego, międzynarodowe gwarancje procesowe i ochrona ich
uprawnień, zasady stosowania instrumentów międzynarodowego prawa karnego,
podstawy prawa dowodowego, 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 międzynarodowego prawa karnego w praktyce oraz
dokonywanie subsumpcji stanów faktycznych pod odpowiednie normy prawne
nauczane jest głównie na przykładach.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu polega na przygotowaniu prezentacji na zadany
temat oraz napisaniu końcowego egzaminu w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo karne (materialne)

Sylabusy

822 / 1069

Międzynarodowe prawo handlowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d286012.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy oraz nauka umiejętności pozwalających na rozstrzyganie przypadków z zakresu
międzynarodowego obrotu handlowego.

C2

Zapoznanie studentów z zasadami i procedurami rozstrzygania sporów w międzynarodowym obrocie handlowym.

C3

Przekazanie studentom wiedzy na temat funkcji oraz ekonomicznych uwarunkowań prawnych międzynarodowego
obrotu handlowego.

C4

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu metodologii międzynarodowego prawa handlowego.

C5

Wskazanie studentom możliwości dalszego osobistego rozwoju w obszarze poruszanej problematyki

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

823 / 1069

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student posiada wiedzę pozwalającą na rozstrzyganie
przypadków z zakresu międzynarodowego obrotu
handlowego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

zasady i procedury rozstrzygania sporów
w międzynarodowym obrocie handlowym.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

funkcje oraz ekonomiczne uwarunkowania prawne
międzynarodowego obrotu handlowego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03

egzamin pisemny

W4

student zna metodologię międzynarodowego prawa
handlowego oraz rozumie potrzebę poszukiwania
materiału normatywnego i doktrynalnego z tego
zakresu.

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

rozstrzygać przypadki z zakresu międzynarodowego
obrotu handlowego.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2

interpretować zasady i procedury rozstrzygania
sporów w międzynarodowym obrocie handlowym.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

poszukiwać materiału normatywnego i doktrynalnego
z zakresu międzynarodowego prawa handlowego.

PRA_K3_U16

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia złożoności przypadków z zakresu
międzynarodowego prawa handlowego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny

K2

student rozumie złożoność zasad i procedur
rozstrzygania sporów w międzynarodowym obrocie
handlowym.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny

K3

student rozumie funkcje oraz ekonomiczne
uwarunkowania prawne międzynarodowego obrotu
handlowego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny

K4

student rozumie potrzebę poszukiwania materiału
normatywnego i doktrynalnego z zakresu
międzynarodowego prawa handlowego.

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

K5

dalszego osobistego rozwoju w obszarze
międzynarodowego prawa handlowego.

PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

824 / 1069

wykład

45

przygotowanie do zajęć

90

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła prawa jednolitego w handlu międzynarodowym / normy konwencyjne, tzw.
soft law i lex mercatoria

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

2.

Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

W1, W3, W4, U1, U3, K1,
K3, K4, K5

3.

Reguły UNIDROIT dotyczące Międzynarodowych Kontraktów Handlowych

W1, W3, W4, U1, U3, K1,
K3, K4, K5

4.

Reguły INCOTERMS

W1, W3, W4, U1, U3, K1,
K3, K4, K5

5.

Zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym

W1, W3, W4, U1, U3, K1,
K3, K4, K5

6.

Pozasądowe formy rozstrzygania sporów handlowych (koncyliacja, arbitraż, Med.arb, mini-trail)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

7.

Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4, K5

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie więcej niż 50% punktów
z egzaminu

825 / 1069

Międzynarodowe prawo spadkowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cf12156.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi problemami prawnymi związanymi z dziedziczeniem
w przypadkach, w których stan faktyczny związany jest z więcej niż jednym państwem. Omawiana jest zatem
problematyka jurysdykcji krajowej, prawa właściwego oraz skuteczności obcych orzeczeń i dokumentów
urzędowych. Aktem normatywnym o podstawowym znaczeniu dla modułu jest tzw. unijne rozporządzenie
spadkowe – tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

826 / 1069

W1

student posiada wiedzę na temat funkcjonowania
międzynarodowego prawa spadkowego, zna rodzaje
źródeł międzynarodowego prawa spadkowego oraz
potraﬁ tę wiedzę zastosować do identyﬁkacji
i rozwiązania konkretnych problemów.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13

kazus

W2

student ma wiedzę o rodzajach więzi i aktywności
społecznych poddawanych regulacji prawnej oraz
o rządzących nimi prawidłowościach istotnych
z punktu widzenia procesu legislacyjnego.

PRA_K3_W08

kazus

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U16

prezentacja

PRA_K3_K01

kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ pozyskiwać potrzebne informacje z literatury,
baz danych i innych źródeł zwłaszcza pod kątem
stosowania prawa obcego oraz potraﬁ integrować
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji
i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz
formułować opinie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest otwarty do podejmowania kontaktów
społecznych i zawodowych w zakresie stosowania
prawa obcego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

21

przygotowanie do zajęć

10

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Źródła międzynarodowego prawa spadkowego (rozporządzenia unijne, umowy
międzynarodowe, ustawy)

W1, W2, U1, K1

Sylabusy

827 / 1069

2.

Jurysdykcja krajowa w sprawach spadkowych

W1, W2, U1, K1

3.

Wskazanie prawa właściwego: statut dziedziczenia, statut czynności prawnych
mortis causa, prawo właściwe dla oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

W1, W2, U1, K1

4.

Problematyka części ogólnej międzynarodowego prawa spadkowego: kwestia
wstępna, odesłanie, forma czynności prawnych mortis causa, klauzula porządku
publicznego, przepisy koniecznego zastosowania, prawo niejednolite, ustalenie
treści prawa obcego.

W1, W2, U1, K1

5.

Zasadnicze podobieństwa i różnice między poszczególnymi systemami
merytorycznego prawa spadkowego.

W1, W2, U1, K1

6.

Problemy związane ze szczególnymi instytucjami występującymi w prawach
obcych: trust, prawa rzeczowe, odrębne normy kolizyjne dla dziedziczenia
nieruchomości i ruchomości

W1, W2, U1, K1

7.

Skuteczność obcych orzeczeń w sprawach spadkowych

W1, W2, U1, K1

8.

Europejskie poświadczenie dziedziczenia

W1, W2, U1, K1

9.

Postępowanie cywilne dotyczące spadku położonego za granicą.

W1, W2, U1, K1

10.

Podstawy opodatkowania podatkiem spadkowym w kontekście spadków
transgranicznych (ryzyko podwójnego opodatkowania spadku).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przygotowanie krótkiego wystąpienia (ok. 15 minut) na zadany temat
kazus, prezentacja (50% oceny) oraz egzamin pisemny składający się z dwóch kazusów (1
godzina, 50% oceny).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie prawa cywilnego (prawo spadkowe)

Sylabusy

828 / 1069

Nietypowe formy zatrudnienia - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cf0fdf7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zakresem dopuszczalnego stosowania umów cywilnych w zakresie
wykonywania pracy. Opanowanie i zdolność do prawidłowego stosowania regulacji prawnej z zakresu telepracy,
zatrudnienia tymczasowego, umów o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy.
Zapoznanie z nietypowymi formami organizacji czasu pracy funkcjonującymi w Polsce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

829 / 1069

W1

znajomość dopuszczalnego stosowania typów umów
cywilnoprawnych w zakresie wykonywania pracy.

PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

znajomość regulacji prawnych dotyczących telepracy,
pracy tymczasowej oraz innych nietypowych form
zatrudnienia.

PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

znajomość regulacji międzynarodowych w zakresie
nietypowych form zatrudnienia.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W4

znajomość nietypowych form organizacji czasu pracy.

PRA_K3_W13

egzamin pisemny

U1

znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji
podstawowych zasad z zakresu stosowania
nietypowych form zatrudnienia na polskim rynku
pracy oraz ograniczeń wynikających z polskiego
systemu prawnego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2

umiejętność prawidłowego stosowania regulacji
prawnych z zakresu telepracy, zatrudnienia
tymczasowego, umów o pracę zawartych na czas
określony lub na czas wykonywania określonej 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 i sytuacji gospodarczych.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

21

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza orzecznictwa

20

analiza aktów normatywnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie z zakresem dopuszczalnego stosowania umów cywilnych w zakresie
wykonywania pracy.

W1, W3, U1, U3

Sylabusy

830 / 1069

2.

Opanowanie i zdolność do prawidłowego stosowania regulacji prawnej z zakresu
telepracy, zatrudnienia tymczasowego, umów o pracę na czas określony lub na
czas wykonywania określonej pracy.

W2, W3, U2, U3

3.

Zapoznanie z nietypowymi formami organizacji czasu pracy funkcjonującymi w
Polsce.

W4, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w konwersatoriach oraz zdanie
egzaminu na co najmniej 51%

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone Prawo cywilne, zajęcia dla studentów od III roku studiów

Sylabusy

831 / 1069

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.1557906631.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony danych osobowych w sferze zatrudnienia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

znajomość aktów prawnych związanych z ochroną
danych osobowych, w wymiarze europejskim oraz
krajowym.

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

832 / 1069

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność wskazania zagrożeń związanych
z nadmiernym przetwarzania danych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

U2

umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu ochrony
danych osobowych w sferze zatrudnienia.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

umiejętność projektowania rozwiązań nastawionych
na ochronę danych osobowych.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

U4

umiejętność wskazania organów publicznych
odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych
w Polsce, wiedza o funkcjonowaniu tych organów.

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U06

egzamin pisemny

U5

umiejętność pozyskiwania niezbędnych danych
do przeprowadzenia analizy konkretnych stanów
faktycznych.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

51

przygotowanie do zajęć

15

analiza aktów normatywnych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
111

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wskazanie zagrożeń związanych z nadmiernym przetwarzaniem danych
osobowych.

U1, U3, U5

2.

Zapoznanie z aktami prawnymi dotyczącymi problematyki ochrony danych
osobowych.

W1

3.

Zastosowanie regulacji prawnych w praktyce zatrudnienia.

W1, U1, U2, U3, U5

Sylabusy

833 / 1069

4.

Wiedza na temat funkcjonowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W1, U4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w konwersatoriach oraz zdanie
egzaminy na 51% możliwych punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zajęcia dla studentów od III roku studiów

Sylabusy

834 / 1069

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cf43399.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

835 / 1069

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

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

U2

potraﬁ pozyskać informacje z literatury, baz danych
i innych źródeł.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16

zaliczenie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie referatu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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 elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
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Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d2eb1b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wypracowanie umiejętności sporządzania pism procesowych w postępowaniu karnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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

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

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie pisemne

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie sporządzać pisma procesowe
w postępowaniu karnym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozwija gotowość do występowania
w postępowaniu karnym w charakterze obrońcy lub
pełnomocnika

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

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
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wymogi formalne pism procesowych i konsekwencje ich naruszenia. Ograniczenia
w składaniu oświadczeń na piśmie .
Rodzaje pism procesowych:

1.

W1, W2, U1, K1

- pisma organów procesowych /zarządzenia, orzeczenia/
- pisma stron,
2.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W1, W2, U1, K1

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 wznowienie postepowania

W1, W2, U1, K1

13.

Wniosek o odszkodowanie za niesłuszne skazanie

W1, W2, U1, K1

14.

Wniosek o wydanie wyroku łącznego, wniosek o podjęcie postępowania
warunkowo umorzonego, wniosek o ułaskawienie

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sporządzenie zadanego pisma procesowego w oparciu o preparowane
akta sprawy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość podstaw postępowania karnego oraz struktury sądownictwa powszechnego. Nie jest wymogiem
koniecznym zatem pozytywny wynik egzaminu z Procesu karnego.

Sylabusy
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Pisma procesowe z zakresu prawa pracy - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cf35ef7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nabycie przez studenta praktycznych umiejętności wykonywania zawodu prawnika , rozwijanie umiejętności
analizowania stanu faktycznego pod kątem zastosowania właściwych rozwiązań prawnych, pogłębianie wiedzy
z zakresu prawa pracy poprzez zapoznanie się z orzecznictwem sądowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znaczenie roli prawnika w procesach stosowania
prawa pracy i postępowania cywilnego a także
w kształtowaniu kultury prawnej społeczeństwa.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05

zaliczenie pisemne

W2

konsekwencje prawne naruszenia prawa pracy przez
strony stosunku pracy.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne

U1

student posiada umiejętność prawidłowej
argumentacji, formułowania tez, wyciągania wniosków
oraz ich uzasadniania a także posiada umiejętność
logicznego rozumowania w ramach rozpatrywanych
zagadnień

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie pisemne

U2

student posiada umiejętność prawidłowego
sporządzania pism w postępowaniach w sprawach
z zakresu prawa pracy,

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

profesjonalnego i etycznego świadczenia pomocy
prawnej

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

zaliczenie pisemne

K2

samodzielnego podejmowania właściwych działań
prawnych na rzecz podmiotów uczestniczących
w obrocie prawnym a także do podnoszenia
świadomości prawnej społeczeństwa.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza orzecznictwa

30

przygotowanie dokumentacji

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kara porządkowa: opracowanie dokumentacji pracowniczej, opracowanie projektu
pisma procesowego pozew i odpowiedź na pozew

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Rozwiązanie umowy o pracę: sporządzenie pisma na bazie otrzymanego stanu
faktycznego, opracowanie pozwu, odpowiedzi na pozew lub apelacji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Naruszenie dóbr osobistych: sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub
apelacji na bazie analizowanego stanu faktycznego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywność na zajęciach – udział w dyskusji, opracowanie w ramach
zaliczenie pisemne samodzielnej pracy studenta w ciągu jednego pisma procesowego na
podstawie przekazanego przez prowadzącego stanu faktycznego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z prawa pracy, zalecana przynajmniej podstawowa znajomość przepisów postępowania cywilnego (
przedmiot w toku)

Sylabusy
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Polish Arbitration Law in the Light of the UNCITRAL Model Law on
International Commercial Arbitration
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d1d57fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom problematyki krajowego i międzynarodowego sądownictwa
polubownego w Polsce i na świecie, poprzez zaprezentowanie istoty arbitrażu jak prywatnej, pozasądowej metody
rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych i handlowych, relacji sądownictwa polubownego do sądowego
wymiaru sprawiedliwości w kontekście zasady prawa do sądu w ujęciu konstytucyjnym i konwencyjnym;
podstawowych założeń i zasad arbitrażowych oraz reguł postępowania przed sądem polubownym, a także
przybliżenie problematyki postępowań post-arbitrażowych związanych z zaskarżeniem oraz uznawaniem i
wykonywaniem krajowych i zagranicznych wyroków sądów polubownych w polskim prawie arbitrażowym (Część
V Kodeksu Postępowania Cywilnego i Konwencja Nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń
arbitrażowych) na tle rozwiązań wzorcowych (modelowych) przewidzianych w Prawie Modelowym UNCITRAL
o Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym Poza samym przybliżeniem polskiego prawa arbitrażowego, celem
kursu jest zwrócenie uwagi na przejawy procesu stopniowej konwergencji i harmonizacji krajowych systemów
prawa arbitrażowego, prowadzącego do tworzenia się zrębów ponadnarodowego, prywatnego systemu
rozwiązywania sporów oraz przedstawienie roli i znaczenia Konwencji Nowojorskiej oraz Prawa Modelowego
UNCITRAL w tych procesach jako swoistej „konstytucji” dla międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

istotę sądownictwa polubownego jako metody
rozstrzygania sporów i załatwiania spraw cywilnych
i gospodarczych, w tym miejsca sądownictwa
polubownego w systemie postępowania cywilnego
w Polsce i na świecie oraz jego relacji do sądowego
wymiaru sprawiedliwości w kontekście zasady prawa
do sądu w ujęciu konstytucyjnym i konwencyjnym

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny, esej

W2

podstawowe zasady i instytucje prawa arbitrażowego
oraz zasady i reguły postępowania przed sądem
polubownym, a także metody analizy, interpretacji
i stosowania przepisów stanowiących ich podstawę

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny, esej

W3

relację pomiędzy postępowaniem arbitrażowym
i postępowaniem sądowym, w tym rolę sądu
państwowego w postępowaniu arbitrażowym, a także
charakter, funkcję i specyﬁkę postępowań
postarbitrażowych związanych z uchylaniem oraz
uznawaniem i wykonywaniem krajowych
i zagranicznych wyroków sądów arbitrażowych

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny, esej

W4

student zna terminologię prawniczą z zakresu
arbitrażu, w tym postępowania przed sądem
polubownym oraz postępowań postarbitrażowych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_U15

egzamin pisemny, esej

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

posługiwać się terminologią prawniczą z zakresu
sądownictwa polubownego dla trafnego
przedstawiania i wyjaśniania związanych z nim
zagadnień i problemów
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U2

U3

wyszukiwać, interpretować i stosować właściwe
przepisy z zakresu polskiego prawa arbitrażowego

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny, esej

rozwiązywać problemy procesowe z zakresu prawa
arbitrażowego

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny, esej

pogłębiania swojej wiedzy na temat polskiego i obcego
prawa arbitrażowego oraz jej praktycznego
PRA_K3_K01,
zastosowaniu w świadczeniu pomocy prawnej
PRA_K3_K06
w zakresie rozwiązywania sporów w sprawach
cywilnych i handlowych

egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

75

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota arbitrażu (teorie, charakter prawny i deﬁnicje arbitrażu; rodzaje arbitrażu,
zalety i wady arbitrażu, porównanie arbitrażu z innymi
modelami rozwiązywania sporów: postępowanie sądowe, negocjacje, koncyliacja,
mediacja; główne cechy arbitrażu);

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

2.

Miejsce arbitrażu w systemie prawnym: sądownictwo polubowne a konstytucyjne i
konwencyjne prawo do sądu i rzetelnego procesu
oraz zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości, postępowanie arbitrażowe w
systemie postępowania cywilnego, arbitraż a prawo Unii
Europejskiej;

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Sylabusy
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3.

Źródła prawa arbitrażowego, prawo właściwe dla postępowania arbitrażowego (lex
arbitri), miejsce arbitrażu, znaczenie aktów typu softlaw w międzynarodowym
W1, W4, U1, U2, U3, K1
arbitrażu handlowym ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Modelowego
UNCITRAL o Międzynarodowym
Arbitrażu Handlowym;

4.

Zapis na sąd polubowny – część I: teorie na temat natury prawnej zapisu na sąd
polubowny, rodzaje umów arbitrażowych, prawo
właściwe dla umowy o arbitraż

W2, W4, U1, U2, U3

5.

Zapis na sąd polubowny – część II: wymagania formalne i materialne, ważność,
skuteczność i wykonalność zapisu na sąd polubowny,
podmiotowy i przedmiotowy zakres związania zapisem na sąd polubowny,
zdatność arbitrażowa, autonomia zapisu na sąd polubowny,
wielostopniowe klauzule arbitrażowe

W2, W3, W4, U1, U2, U3

6.

Sąd polubowny i arbitrzy (skład sądu polubownego, powołanie arbitrów, status
prawny: prawa, obowiązki i odpowiedzialność arbitrów,
wyłączenie i odwołanie arbitrów)

W2, W4, U1, U2, U3

7.

Właściwość sądu polubownego: zasada autonomii kompetencyjnej sądu
polubownego, kontrola właściwości sądu polubownego

W2, W4, U1, U2, U3

8.

Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym

W2, W4, U1, U2, U3

9.

Postępowanie przed sądem polubownym cz. I: zasady postępowania
arbitrażowego

W2, W3, W4, U1, U2, U3

10.

Postępowanie przed sądem polubownym cz. II wszczęcie postępowania przed
sądem polubownym

W1, W4, U1, U2, U3

11.

Postępowanie przed sądem polubownym cz. III: czynności procesowe,
postępowanie dowodowe

W2, W3, W4, U1, U2, U3

12.

Postępowanie przed sądem polubownym cz. IV: Wyrok sądu polubownego i inne
sposoby zakończenia postępowania arbitrażowego

W2, W3, W4, U1, U2, U3

13.

Postępowania postarbitrażowe – część I: środki zaskarżenia od wyrok
arbitrażowego (postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku
sądu polubownego)

W2, W3, W4, U1, U2, U3

14.

Postępowania postarbitrażowe – część II: uznawanie i wykonywanie krajowych i
zagranicznych wyroków sądów polubownych

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

15.

Przegląd regulaminów wybranych wiodących polskich i zagranicznych instytucji
arbitrażowych: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie
Gospodarczej w Warszawie, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w
Warszawie; Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy
Międzynarodowej Komisji Handlowej w Paryżu, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
w Londynie, Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w
Wiedniu, Instytut Arbitrażowy Izby Handlowej w Sztokholmie, Międzynarodowe
Centrum Arbitrażowe w Singapurze

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, dyskusja, analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie krótkiego kazusu + test wielokrotnego
wyboru (15 pytań). Czas trwania egzaminu 45 minut. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest uprzednie zapisanie się na
dany termin egzaminu w systemie USOS. Opcjonalnie możliwość
zaliczenia przedmiotu przez opracowanie: - eseju (5-15 stron, Times
New Roman, Interlinia 1,5) porównującego wybraną przez studenta
instytucję arbitrażową w prawie polskim i dowolnym obcym systemie
prawnym na tle Prawa Modelowego UNCITRAL lub: - pisemnej glosy
(5-15 stron, Times New Roman, Interlinia 1,5) do wybranego
orzeczenia sądu państwowego (polskiego lub zagranicznego) albo sądu
arbitrażowego rozstrzygającego istotną kwestię proceduralną
dotyczącą problematyki arbitrażu Termin nadsyłania esejów i glos
zwalniających z pisemnego egzaminu podany zostanie na pierwszych
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka na poziomie co najmniej B2, w tym podstawowej terminologii prawniczej.

Sylabusy
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Polnisch-Deutsche Fachübersetzungen - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d206ac2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu tłumaczeń polsko-niemieckich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Znajomość podstawowych elementów wybranych
umów i dokumentów niemieckich

PRA_K3_W12,
PRA_K3_W19

zaliczenie
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W2

Znajomość specjalistycznej terminologii niemieckiej
z zakresu wybranych dziedzin prawa

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętność poprawnej interpretacji wybranych aktów
prawnych i dokumentów niemieckich

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

zaliczenie

U2

Umiejętność tłumaczenia umów i dokumentów
z języka polskiego na język niemiecki i na odwrót

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U15

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tłumaczenie wybranych dokumentów prawniczych z języka polskiego na język
niemiecki i w drugą stronę wraz z omówieniem różnic między polskim a
niemieckim prawem:
1. umowa sprzedaży
2. umowa o dzieło
3. umowa najmu
4. umowa komisu
1.

5. umowa o pracę

W1, W2, U1, U2

6. protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
7. akt notarialny
8. testament
9. pozew
10. akt oskarżenia
11. orzeczenie sądu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Omawianie tłumaczeń dokumentów przygotowanych w domu, zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Sylabusy
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Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d25f590.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wiedzą dotycząca pokrzywdzonego przestępstwem i jego ochrony w postępowaniu
karnym.

C2

Uświadomienie uczestnikom zajęć potrzeby uwzględniania uzasadnionych interesów pokrzywdzonych
w postępowaniu karnym i w innych postępowaniach represyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

pojęcia związane z pokrzywdzeniem czynami
zabronionymi a także wielopłaszczyznową ochronę
pokrzywdzonych w ramach postępowania karnego
oraz innych postępowań represyjnych.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

znajdywać i stosować przepisy dotyczące
pokrzywdzonego i jego prawnej ochrony.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania działań na rzecz ochrony praw
uczestników postępowania karnego i innych
postępowań represyjnych, w szczególności
pokrzywdzonego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Pojęcie pokrzywdzonego w wiktymologii i prawie, podstawowe pojęcia
Teorie i pomiar wiktymizacji
Źródła prawa; krajowe, europejskie i międzynarodowe standardy ochrony, Ruch
ochrony pokrzywdzonych, instytucjonalne formy ochrony pokrzywdzonego, Proces
karny jako forum ochrony pokrzywdzonego
Prawo do mediacji
Warsztat mediacyjny
Pokrzywdzony w procesie karnym: poszczególne uprawnienia
Jak daleko powinny sięgać konstytucyjne, konwencyjne i kodeksowe gwarancje
pokrzywdzonego?
Pokrzywdzony w procesie karnym: tryby szczególne i konsensualizm a
pokrzywdzony, pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia
Jak daleko powinny sięgać konstytucyjne, konwencyjne i kodeksowe gwarancje
pokrzywdzonego?
Czy możliwa i pożądana jest pełna równość oskarżonego i pokrzywdzonego?
Pokrzywdzony a kary i środki karne
Czy zaostrzanie kar leży w interesie pokrzywdzonych? Instrumentalne traktowanie
pokrzywdzonego przez populistów penalnych
Dochodzenie roszczeń cywilnych,
Państwowy system kompensaty
Ile prawa cywilnego w procesie karnym?
Na ile kompensowanie szkód poniesionych przez pokrzywdzonego jest
obowiązkiem Państwa?
Szczególne kategorie pokrzywdzonych szczególnie wrażliwych
Jak zrównoważyć prawo do obrony i ochronę pokrzywdzonego w sprawach, w
których pojawia się przesłuchanie chronione?
Szczegółowe problemy ochrony poszczególnych kategorii pokrzywdzonych
szczególnie wrażliwych
Osoba prawna jako pokrzywdzony, wybrane zagadnienia szczegółowe

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna (referat, esej, prezentacja) - 50% oceny obecność i
aktywność na zajęciach - 50% oceny

egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dostępny od trzeciego roku.

Sylabusy
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Postępowanie egzekucyjne sądowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cef01c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z zasadami obowiązującymi w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

C2

zapoznanie studentów z treścią przepisów normujących postepowanie egzekucyjne (objętych zakresem wykładu)
oraz z regułami ich wykładni

C3

nauka rozwiązywania problemów związanych z funkcją i przebiegiem postępowania egzekucyjnego

C4

nauka praktycznego zastosowania przepisów normujących postępowanie egzekucyjne

C5

uświadomienie słuchaczom problemów związanych z uzasadnianiem czynności egzekucyjnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna sposoby właściwej interpretacji zasad
obowiązujących w postępowaniu egzekucyjnym

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W18

W2

student zna treść przepisów normujących
postepowanie egzekucyjne (objętych zakresem
wykładu) oraz reguły ich wykładni

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

rozwiązywać problemy związane z funkcją
i przebiegiem postępowania egzekucyjnego

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

zastosować w praktyce przepisy normujące
postępowanie egzekucyjne (w tym m.in. podejmować
właściwe czynności egzekucyjne).

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

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

egzamin pisemny

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uzasadniania czynności egzekucyjnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

80

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

856 / 1069

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Zasady postępowania egzekucyjnego.
Postępowanie klauzulowe, właściwe postępowanie egzekucyjne, postępowanie
podziałowe - ich wzajemne relacje.
Podmioty postępowania egzekucyjnego (organ egzekucyjny, uczestnicy
postępowania egzekucyjnego).

1.

Przedmiot postępowanie egzekucyjnego i ograniczenia w egzekucji.

W1, W2, U1, U2, K1

Środki przymusu stosowane w postępowaniu egzekucyjnym.
Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.
Rodzaje i sposoby egzekucji.
Jurysdykcja krajowa i immunitet egzekucyjny.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, który będzie się składał z części testowej (15 pytań test jednokrotnego wyboru) oraz z jednego kazusu (pytania
problemowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie prawa cywilnego materialnego.

Sylabusy
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Postępowanie nieprocesowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cef1ccd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka sposobów właściwej interpretacji naczelnych zasad obowiązujących w postępowaniu nieprocesowym.

C2

Opanowanie przepisów normujących postepowanie nieprocesowe (objętych zakresem wykładu) oraz reguł ich
wykładni.

C3

Nauka metod analizy obowiązujących przepisów prawa.

C4

Nauka praktycznego zastosowania przepisów normujących postępowanie nieprocesowe.

C5

Wdrożenie do stosowania zasad etyki w działalności zawodowej prawnika, polegającej na reprezentacji
procesowej uczestników postępowania nieprocesowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

858 / 1069

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student zna sposoby właściwej interpretacji
naczelnych zasad obowiązujących w postępowaniu
nieprocesowym

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W2

student zna treść przepisów normujących
postepowanie nieprocesowe (objętych zakresem
wykładu) oraz reguły ich wykładni

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

analizować obowiązujące przepisy prawa

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

zastosować w praktyce przepisy normujące
postępowanie nieprocesowe

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

stosowania etyki w działalności zawodowej prawnika
polegającej na reprezentacji procesowej uczestników
postępowania nieprocesowego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcia ogólne: postępowanie nieprocesowe jako tryb postępowania
rozpoznawczego, źródła prawa postępowania nieprocesowego, naczelne zasady i
przesłanki postępowania nieprocesowego

W1, W2, U1, U2

2.

Przedmiot postępowania nieprocesowego

W1, W2, U1, U2

3.

Podmioty postępowania nieprocesowego: sąd, jurysdykcja krajowa, immunitet
procesowy, uczestnicy postępowania, prokurator, organizacje pozarządowe

W1, W2, U1, U2

4.

Przebieg postępowania nieprocesowego: wszczęcie i jego skutki, rozprawa i
wysłuchanie uczestników, postępowanie dowodowe, nadużywanie uprawnień
procesowych w postepowaniu nieprocesowym, środki obrony uczestnika,
zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania, cofnięcie wniosku,
odrzucenie wniosku

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym, rodzaje orzeczeń,
prawomocność, wykonalność i skuteczność orzeczeń

W1, W2, U1, U2

6.

Zaskarżanie orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym: środki odwoławcze i inne
środki zaskarżenia, nadzwyczajne środki zaskarżenia

W1, W2, U1, U2

7.

Sprawy z zakresu prawa osobowego

W1, W2, U1, U2

8.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli

W1, W2, U1, U2

9.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

W1, W2, U1, U2

10.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

W1, W2, U1, U2

11.

Postępowanie wieczystoksięgowe

W1, W2, U1, U2

12.

Postępowanie w sprawach z zakresu Prawa o aktach stanu cywilnego

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest uprzednim zdaniem
egzaminu z Prawa cywilnego. 2. Egzamin ma wyłącznie formę pisemną i
składa się z testu jednokrotnego wyboru oraz z pytań problemowych. 3.
Wyniki egzaminu są ogłaszane w systemie USOS.

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Znajomość prawa cywilnego materialnego poświadczona zdanym egzaminem z przedmiotu Prawo cywilne;
2. Obecność na wykładzie ma charakter fakultatywny.

Sylabusy
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Postępowanie podatkowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d255dde.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele kształcenia, przedstawienie: 1. Celów i funkcji postępowania podatkowego 2. Źródeł prawa o postępowaniu
w sprawach zobowiązań podatkowych (rys historyczny) 3. Zakresu obowiązywania ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2018, poz. 800 ze zm.); 4. Modelu samoopodatkowania oraz modelu
jurysdykcyjnego postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych; 5. Zasad ogólnych postępowania
podatkowego; 6. Organów podatkowy, ich właściwości; uczestników postępowania; współuczestników; 7.
Przebiegu postępowania podatkowego w I i II instancji, w tym: wszczęcie postępowania, postępowanie
wyjaśniające, zawieszenie postępowania, rozstrzygnięcia; 8. Zwyczajnych środków prawnych, toku instancji
w postępowaniu podatkowym (spłaszczony tok instancji); 9. Systemów weryﬁkacji decyzji ostatecznych,
wzruszenia decyzji ostatecznej; 10. Skuteczności i wykonania decyzji wydanych w postępowaniu podatkowym;
11. Postępowań uproszczonych: czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, wydawanie zaświadczeń; 12.
Modeli kontroli sądowoadministracyjnej decyzji w sprawach zobowiązań podatkowych, postanowień, interpretacji
podatkowych i opinii zabezpieczających.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

modele postępowań podatkowych uregulowanych
w Ordynacji podatkowej.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10

egzamin pisemny

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizy rozwiązań prawnych zawartych w Dziale IV
i nast. Ordynacji podatkowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

umiejętność w zakresie analizy rozwiązań prawnych
zawartych w Dziale IV i nast. Ordynacji podatkowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

21

przygotowanie do egzaminu

69

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład przedstawia model, instytucje oraz przebieg postępowania podatkowego
w ujęciu dogmatycznym i prawnoporównawczym. Wstęp obejmie funkcje
postępowania podatkowego, a także sposób uregulowania, z uwzględnieniem
kontekstu historycznego oraz relacji do ogólnego postępowania
administracyjnego. Jednym z założeń wykładu jest ukazanie istoty stosunku
procesowego łączącego organ podatkowy ze stroną postępowania, a następnie
porównanie go ze stosunkiem procesowym kształtowanym przepisami Kodeksu
postępowania administracyjnego. Przedstawione zostaną mechanizmy działania
norm procesowych kształtujących postępowanie podatkowe, istota
administracyjnej sprawy dotyczącej zobowiązań podatkowych i decyzji
podatkowej.
Wykład obejmuje zasady postępowania podatkowego oraz zagadnienia związane z
jego strukturą podmiotową, w tym katalog i właściwość organów podatkowych
oraz legitymację procesową stron i podmiotów na prawach strony. Ukazany
W1, U1, K1
zostanie szczegółowo przebieg postępowania przed organem pierwszej instancji,
ze szczególnym uwzględnieniem postępowania wyjaśniającego oraz czynności
podejmowanych w fazie podejmowania rozstrzygnięcia. W kolejnej części wykładu
przedstawione zostaną zwyczajne i nadzwyczajne środki prawne służące
weryﬁkacji rozstrzygnięć zapadających w postępowaniach podatkowych, w tym
odwołanie, zażalenie, wniosek o wznowienie postępowania, wniosek o
stwierdzenie nieważności decyzji. Oprócz postępowania podatkowego,
rozumianego jako postępowanie jurysdykcyjne zmierzające do wydania decyzji
podatkowej, w ramach wykładu omawiane są postępowania uproszczone:
wydawanie zaświadczeń, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa oraz
wybrane zagadnienia z zakresu sądowej kontroli działalności organów
podatkowych. Przedstawione zostaną również podstawowe kwestie związane z
tajemnicą skarbową, interpretacjami podatkowymi, opiniami zabezpieczającymi
oraz kontrolą sądowoadministracyjną aktów wydawanych w postępowaniu
podatkowym

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru, 24 pytania, w tym 4
pytania w formie kazusów z wskazanymi odpowiedziami do wyboru, ocena
pozytywna od 13 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu "Prawo administracyjne"

Sylabusy
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Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cf314a6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatów jest przygotowanie studentów do sporządzania pism procesowych w postępowaniu cywilnych
oraz występowania przed sądem na podstawie kazusów opartych o rzeczywiste stany faktyczne rozstrzygane
w praktyce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

zaliczenie

Student potraﬁ sporządzić pisma procesowe
w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych
przed sądami we wszystkich instancjach.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13

zaliczenie

Student potraﬁ przygotować wystąpienie przed
sądami w sprawach cywilnych we wszystkich
instancjach.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14

zaliczenie

Student potraﬁ sporządzić orzeczenie sądowe
w sprawach cywilnych we wszystkich instancjach.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13

zaliczenie

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

zaliczenie

Student zna zasady interpretacji i praktycznego
zastosowania prawa cywilnego oraz procesowego
cywilnego.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podejmowania prawidłowych
czynności w postępowaniach sądowych w sprawach
cywilnych przed sądami we wszystkich instancjach,
zarówno jako pełnomocnik jak i sędzia.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

45

przygotowanie projektu

10

przygotowanie referatu

20

analiza aktów normatywnych

20

Przygotowanie prac pisemnych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp i ogólne informacje o postępowaniu cywilnym, pismach procesowych,
przebiegu rozprawy.

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Pozew i odpowiedź na pozew

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Apelacja i odpowiedź na apelację

W1, U1, U2, U3, K1

4.

Wniosek o zabezpieczenie

W1, U1, U2, U3, K1

5.

Skarga kasacyjna i odpowiedź na skargę

W1, U1, U2, U3, K1

6.

Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach (max. 2 -3 nieobecności). Aktywność podczas zajęć.
Pozytywna ocena przygotowanych pism procesowych lub wystąpień.

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Zdany egzamin z prawa cywilnego na ocenę co najmniej 4,0 (db) 2. Zdany egzamin z procedury cywilnej 3. Preferowany
zdany egzamin z prawa gospodarczego i handlowego

Sylabusy
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Postępowanie w sprawach nieletnich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc7e7e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

30

analiza aktów normatywnych

25

rozwiązywanie kazusów

15

przygotowanie do egzaminu

31

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kształtowanie się zasad odpowiedzialności oraz postępowania nieletnich – zarys
historyczny

W1

Sylabusy
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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, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uprzednie zdanie egzaminu z prawa karnego materialnego.

Sylabusy
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Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc13cd1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30
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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

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

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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
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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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

26

przygotowanie referatu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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
W4, U5, K1, K2
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

Sylabusy
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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

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 w toku warsztatu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot od 2 roku

Sylabusy
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Praktyczne aspekty współpracy sądowej w sprawach karnych w UE warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cf33969.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami współpracy sądowej w sprawach karnych w UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady funkcjonowania współpracy sądowej
w sprawach karnych w UE.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19

zaliczenie

W2

obowiązki sądów związane z wykonywaniem
i wnioskowaniem o pomoc prawną w sprawach
karnych w UE.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19

zaliczenie

W3

prawa procesowe jednostek, których dotyczy
wykonywana pomoc prawna.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08

zaliczenie

U1

wybrać odpowiedni instrument pomocy prawnej
w ramach współpracy sądowej w sprawach karnych
w UE.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U2

zaprojektować rozstrzygnięcie sądu dotyczące
wykonania lub odmowy wykonania pomocy prawnej.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U3

wskazać, czy doszło do naruszenia praw procesowych
jednostki oraz uzasadnić wybór określonego środka
ochrony prawnej.

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceny rezultatów wyboru określonego instrumentu
pomocy prawnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza orzecznictwa

10

analiza aktów normatywnych

20

rozwiązywanie kazusów

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wyjaśnienie celów świadczenia pomocy prawnej w sprawach karnych.
2. Porównanie tradycyjnego modelu współpracy sądowej w sprawach karnych z
modelem europejskim.
3. Zasady współpracy sądowej w sprawach karnych w UE.
4. Źródła prawa - decyzje ramowe oraz dyrektywy dotyczące współpracy sądowej
w sprawach karnych.

W1, U1

2.

1. Instrumenty dotyczące przekazywania osób poszukiwanych - porównanie
ekstradycji oraz europejskiego nakazu aresztowania.
2. Wydanie europejskiego nakazu aresztowania.
3. Przeszkody do wydania europejskiego nakazu aresztowania - zasada
proporcjonalności.
4. Wybór alternatywnego instrumentu pomocy prawnej, np. wpis do Systemu
Informacji Schengen, europejski nakaz dochodzeniowy z wnioskiem o odebranie
wyjaśnień.
5. Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania:
a) decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych,
b) termin wydania postanowienia,
c) podstawy odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania,
d) szczególna sytuacja obywatela oraz stałego rezydenta,
e) zasada specjalności i wyjątki,
f) odroczenie przekazania,
g) tymczasowe przekazanie.
6. Konsekwencje wykonania lub odmowy wykonania europejskiego nakazu
aresztowania.

W2, U1, U2, K1

3.

1. Prawa podstawowe jednostek, których dotyczy realizowana pomoc prawna.
2. Prawo do sprawiedliwego procesu.
3. Prawo do obrony.
4. Prawo do tłumaczenia.
5. Prawo kontaktu z rodziną i bliskimi.

W3, U3, K1

4.

1. Instrumenty dotyczące przekazywania orzeczeń do wykonania.
2. Przekazanie do wykonania na terytorium innego państwa członkowskiego kary
pozbawienia wolności - przesłanki.
3. Przekazanie do wykonania na terytorium innego państwa członkowskiego kary
ﬁnansowej - przesłanki.
4. Podstawy odmowy wykonania pomocy prawnej w zakresie przekazywania
orzeczeń do wykonania.

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, grywalizacja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w warsztatach oraz wykonywanie zadań przygotowanych na kolejne
zajęcia
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Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy

878 / 1069

Prawne zagadnienia dowodów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc83c57.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poszerzanie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu prawa dowodowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

879 / 1069

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

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

PRA_K3_W04,
pogłębiona wiedza o szczegółowych regulacjach prawa
PRA_K3_W10,
dowodowego w procedurze cywilnej, karnej
PRA_K3_W12,
i administracyjnej na tle porównawczym.
PRA_K3_W13

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność dokonywnia 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, egzamin pisemny /
ustny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wdrażania wiedzy z zakresu prawa dowodowego
w praktycznych czynnościach w obrębie postępowań
sądowych i administracyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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, K1

Sylabusy

880 / 1069

2.

Strategia postępowania dowodowego w kontekście rozkładu ciężaru dowodu oraz
terminów (ustawowych i sądowych) dotyczących postępowania dowodowego –
perspektywa pełnomocnika oraz obrońcy.

U1, K1

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.

W1, W2, U1

4.

Kogo i o co pytać? Taktyka zadawania pytań w perspektywie organu
procesowego, pełnomocnika i obrońcy.

W1, W2, U1, K1

5.

Dowód z opinii biegłego w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym.

U1, K1

6.

Kiedy i jak formułować zarzuty do opinii biegłego/wniosek o opinię uzupełniającą?
Analiza na tle przykładu opinii biegłego wydanej w postępowaniu cywilnym lub
karnym.

W1, W2, U1

7.

Znaczenie dowodowe tzw. opinii prywatnej.

W1, W2, K1

8.

Ochrona tajemnic w postępowaniu dowodowym.

W1, W2, U1, K1

9.

Prawnik jako osobowe źródło dowodowe – optymalne zachowania adwokata/radcy
prawnego powołanego jako źródło dowodu w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.

U1, K1

10.

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

11.

Znaczenie dowodu rzeczowego w postępowaniu karnym, cywilnym i
administracyjnym – postępowanie z dowodami rzeczowymi.

W1, W2, U1

12.

Uzyskiwanie środków dowodowych przez stosowanie kontroli korespondencji oraz
przesyłek oraz podsłuchu procesowego i poza procesowego – ocena regulacji
ustawowej w kontekście Konstytucji. Rola podsłuchu „prywatnego”.

W1, W2, U1, K1

13.

Specyﬁka postępowania dowodowego na etapie postępowań kontrolnych –
postępowania apelacyjnego, odwoławczego oraz sądowoadministracyjnego.

W1, U1, K1

14.

Czy dowód uzyskany lub przeprowadzony z naruszeniem ustawy może stanowić
podstawę ustaleń faktycznych?

U1, K1

15.

Prawo dowodowe w systemie anglosaskim
Analiza kazusów sądowych w kontekście rule against hearsay

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymaganie wstępne – zdany egzamin z co najmniej jednego z przedmiotów proceduralnych (postępowanie cywilne,
postępowanie administracyjne, proces karny). Brak wymagań dodatkowych

Sylabusy

881 / 1069

Prawo bankowe prywatne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d28e7b1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa umów zawieranych w relacjach banków z ich klientami. Zapoznanie
studentów z prywatnoprawmnymi aspektami działalności banków.

C2

Uświadomienie studentom związków między bankowym prawem prywatnym a innymi dziedzinami prawa oraz
przedstawienie podstawowych informacji dotyczących

C3

Przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych obszarów ryzyka prawnego związanych z działalnością banków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

882 / 1069

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
zrozumienie funkcji oraz ekonomicznych uwarunkowań PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
prywatnego prawa bankowego.
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W2

zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu metodologii
prywatnego prawa bankowego oraz poszukiwania
materiału normatywnego i doktrynalnego z tego
zakresu. K_W14 (2), K_W15 (2), K_W16 (2), K_U16 (2),
K-K01 (3)

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zdobycie umiejętności pozwalających na rozstrzyganie
przypadków z zakresu prywatnego prawa bankowego
K_W10 (3), K_W12 (3), KW-13 (3), K_U6 (3), K_U7 (2),
K_U8 (3), K_U9 (3), K_U10 (3), K_U11 (3), K-K01 (3), KK02 (2)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmowania rozstrzygnięć z zakresu prywatnego
prawa bankowego uwzględniających społeczne
znaczenie sprzecznych interesów stron
zaangażowanych w spór oraz system wartości leżący
u podstaw systemu prawa bankowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza orzecznictwa

30

analiza aktów normatywnych

40

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
176

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

883 / 1069

Zagadnienia ogólne: Pojęcie i przedmiot prawa bankowego prywatnego. Pojęcie
banku. Rodzaje banków(wg różnych kryteriów klasyﬁkacji). Struktura polskiego
systemu bankowego. Przedmiot działalności banków (czynności bankowe sensu
stricto, czynności bankowe sensu largo, inne czynności). Prawne formy
wykonywania czynności bankowych. Źródła prawa prywatnego bankowego.
Ogólna charakterystyka stosunków prawnych bank-klient. Szczególne uprawnienia
i obowiązki banków.
Umowy bankowe: Pojęcie. Rodzaje wg kryterium funkcji. Umowy stanowiące
podstawę pozyskiwania przez bank środków pieniężnych(umowa rachunku
bankowego, inne umowy depozytowe, umowa sprzedaży papierów wartościowych,
umowa sprzedaży wierzytelności pieniężnej, umowa o zbycie nieruchomości).
Umowy stanowiące podstawę udostępniania przez bank środków pieniężnych
innym podmiotom(umowa o kredyt bankowy, umowa pożyczki, umowa kupna
wierzytelności pieniężnej bankowej, umowa kupna papierów wartościowych,
umowa kupna nieruchomości, umowa o dyskonto (redyskonto) weksli, umowa
forfaitingu, umowa o subemisję inwestycyjną. Umowy o funkcji zabezpieczającej
(umowa gwarancji bankowej, umowa poręczenia, umowa poręczenia spłaty
kredytów przez BGK, umowa o ustanowienie zastawu ﬁnansowego, umowa o
W1, W2, U1, K1
stanowienie zastawu zwykłego, umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego,
umowa o ustanowienie hipoteki, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie,
umowa kaucyjna. Umowy o świadczenie usług ﬁnansowych (umowa o inkaso
czeków, umowa o usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach ﬁnansowych, umowa
o subemisję usługową umowa o reprezentację obligatariuszy, umowa o
przechowanie przedmiotów (papierów wartościowych), umowa o udostępnienie
skrytki sejfowej, umowa o zastępcze wykonywanie czynności należących do
zakresu działania innego banku, umowa o bezpośredniej wymianie zleceń
płatniczych, umowa o świadczenie usług maklerskich, umowa o świadczenie usług
brokerskich, umowa o elektroniczny instrument płatniczy, umowa o kartę
płatniczą, umowa o usługi bankowości elektronicznej „umowa o instrument
pieniądza elektronicznego). Umowy wielofunkcyjne umowa zlecenia otwarcia
akredytywy, umowa o przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego,
umowa o przechowywanie aktywów funduszu emerytalnego, umowa factoringu,
umowa o docelowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe, umowa o kredyt
kontraktowy na cele mieszkaniowe). Umowy organizacyjne (umowa o utworzenie
bankowej grupy kapitałowej, umowa zrzeszenia regionalnego, umowa zrzeszenia
krajowego, umowa o utworzenie zrzeszenia banków, umowa o utworzeniu izby
rozliczeniowej, umowa o utworzeniu umownego funduszu gwarantowania środków
pieniężnych, outsourcing bankowych działalności bankowej).

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny bez warunków wstępnych. Egzamin obejmuje 25 pytań
testowych jednokrotnego wyboru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy

884 / 1069

Prawo ﬁnansowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc884ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Uzyskanie podstawowych informacji z zakresu Prawa ﬁnansowego. Studenci zainteresowani tą materią mają
możliwość poszerzenia swoich wiadomości poprzez udział w innych wykładach oraz warsztatach, prowadzonych
przez Zakład Prawa Finansowego.

Sylabusy

885 / 1069

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

o podstawowych pojęciach, jakimi operuje się
w prawie ﬁnansowym. Student / Studentka uzyskuje
gruntowne wiadomości o funkcjach, instytucjach,
zasadach i normach ogólnego prawa ﬁnansowego oraz
poznaje szczegółowe zagadnienia ﬁnansowoprawne.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W09

egzamin pisemny

W2

o strukturze polskiego prawa ﬁnansowego, procesach
stosowania prawa ﬁnansowego oraz relacjach
zachodzących pomiędzy prawem ﬁnansowym oraz
innymi gałęziami prawa.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11

egzamin pisemny

W3

o zjawiskach naruszenia prawa ﬁnansowego. Student /
Studentka ma świadomość tego, jakie konsekwencje
indywidualne i społeczne niosą ze sobą decyzje
podejmowane przez organy stosujące normy prawa
ﬁnansowego.

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

W4

o zasadach nakładania powinności publicznoprawnych,
a także o uprawnieniach organów administracyjnych
i podatkowych o oraz powinnościach podmiotów
obowiązanych.

PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

U1

klasyﬁkowania stanów faktycznych, z którymi łączą się PRA_K3_U08,
konsekwencje prawne w sferze prawa ﬁnansowego.
PRA_K3_U10

egzamin pisemny

U2

identyﬁkowania, analizowania oraz interpretacji
przepisów prawnych, które można zastosować dla
rozstrzygnięcia problemów z zakresu prawa
ﬁnansowego.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

stosowania przepisów prawa ﬁnansowego.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceny legalności działań nakierowanych
na gromadzenie, podział i rozdysponowywanie
środków publicznych.

PRA_K3_K04

egzamin pisemny

K2

podejmowania działań nakierowanych
na przeciwdziałanie naruszeniom prawa w sferze
prawa ﬁnansowego.

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

K3

zgodnego z prawem działania w sferze prawa
ﬁnansowego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

886 / 1069

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia ogólne - pojęcie i funkcje ﬁnansów publicznych, źródła prawa
ﬁnansowego, charakterystyka prawa ﬁnansowego prezentacja regulacji prawnej
dotyczącej ﬁnansów publicznych, zawartej w Konstytucji RP.

W1, W2

2.

Zagadnienia prawa budżetowego - geneza i pojęcie budżetu, zasady budżetowe,
równowaga budżetowa, procedura opracowywania i uchwalania budżetu,
wykonywanie budżetu, ﬁnanse jednostek samorządu terytorialnego, a także
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych.

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K3

3.

Problemy prawa podatkowego - charakterystyka podatku jako instytucji prawnej,
analizę konstrukcji podatku, zasady powstawania powinności podatkowych (w
tym, obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego), prezentacja
polskiego systemu podatkowego.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Zagadnienia prawa celnego - cło jako dochód publiczny, zasady wymiaru cła i
organy właściwe w tym zakresie.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.

Problematyka prawa dewizowego - ograniczenia w dokonywaniu obrotu
dewizowego, zezwolenia dewizowe, zasady wywozu i wysyłania, a także przywozu
wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych.

W1, W3, W4, U1, U3, K2,
K3

Sylabusy
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Zagadnienia publicznego prawa bankowego - omówienie roli Narodowego Banku
Polskiego, przedstawienie jego organów i prezentacja funkcji jakie spełnia jako
bank centralny państwa, analiza zadań Komisji Nadzoru Finansowego, a także roli
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

6.

W1, W2, U1, K2, K3

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

-

ćwiczenia

-

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, uzupełnionego o
dwa pytania otwarte. Test wyboru obejmuje 39 pytań. Za prawidłową
odpowiedź na każde z nich (w zależności od pytania, do wyboru są 3 lub 4
opcje) można uzyskać 1 pkt. Nie można wycofać się z raz zakreślonej
odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź na każde z pytań otwartych można
uzyskać po 2 pkt. Skala ocen przedstawia się następująco: 28 - 30 --> dst
31 - 33 --> + dst 34 - 36 -.> db 37 - 39 --> + db 40 - 43 --> bdb Zapisy na
egzaminy za pośrednictwem systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez
wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń (z oceną) daje "bonus" podczas egzaminu dodatkowe punkty. Wielkość tej korzyści zależy od oceny z ćwiczeń: dst 1 pkt + dst - 2 pkt. db - 3 pkt. + db - 4 pkt. bdb - 5 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone prawo cywilne lub prawo administracyjne.

Sylabusy
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Prawo gospodarcze i handlowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc8c008.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

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

K1

zrozumienia funkcji oraz ekonomicznych uwarunkowań PRA_K3_K01,
prawa gospodarczego i handlowego.
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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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

6.

Prawo papierów wartościowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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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
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie więcej niż 50% punktów
z egzaminu.
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 gospodarcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d2a6239.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zaznajomienie studenta z problemami wykładniczymi związanymi z interpretacją znamion typów
czynów zabronionych z zakresu przestępstw gospodarczych. Za dodatkowe zadanie przedmiotu trzeba też
potraktować zaprezentowanie uczestnikom kursu podstawowych praktycznych problemów występujących
w otoczeniu biznesowym, wiążących się ze stosowaniem instrumentów prawa karnego w realiach określonego
stanu faktycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie istotę przestępstw
gospodarczych i ich specyﬁkę oraz usytuowanie
w szerokim zakresie poza kodeksem karnym.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

Student ma umiejętność odszukania właściwego
przestępstwa gospodarczego, w zależności od sytuacji, PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13
w jakiej doszło do naruszenia reguły postępowania
z dobrem prawnym.

egzamin pisemny

W3

Student potraﬁ ustalić treść aktualnie obowiązującego
przepisu i ewentualne konsekwencje nowelizacji
przepisów.

PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ ocenić, czy dana sytuacja, w której
doszło do naruszenia dobra prawnego, kwaliﬁkuje się
jako przestępstwo i potraﬁ określić, z jakiego aktu
prawnego można je zakwaliﬁkować.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizy konkretnej sytuacji
prawnej i ustalenia, czy są podstawy
do odpowiedzialności karnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka przypisywania odpowiedzialności za szkodę w sprawach karnych
gospodarczych i ustalania jej wysokości.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Problematyka dozwolonego ryzyka gospodarczego.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Materialne, procesowe i operacyjne instrumenty stosowane w sprawach karnych
gospodarczych, tj. np. obowiązek naprawienia szkody, przepadek (w tym tzw.
konﬁskata rozszerzona), blokada rachunku bankowego, zabezpieczenie
majątkowe.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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Dogmatyczna analiza znamion:
a) tzw. przestępstw "fakturowych";
b) przestępstw przeciwko mieniu z rozdziału XXXV popełnianych w obrocie
gospodarczym;
c) oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 k.k.) oraz oszustwa kredytowego,
subwencyjnego, dotacyjnego (art. 297 k.k.), oszustwa licznikowego (306a k.k.);
d) nierzetelnego lub niezgodnego z prawdą prowadzenia dokumentacji
działalności gospodarczej (art. 303 k.k.);
e) przestępstwa nadużycia zaufania (art. 296 k.k.);
f) przestępstwa korupcji gospodarczej (art. 296a k.k.);
g) przestępstwo prania "brudnych pieniędzy";
h) przestępstw na szkodę wierzycieli (art. 300-302 k.k.);
i) przestępstw przetargowych;
j) przestępstwa wyzysku (304 k.k.);
k) przestępstwa fałszowania znaków identyﬁkacyjnych;
l) przestępstw przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych;
ł) przestępstw z ustawy o rachunkowości;
m) karalnych czynów nieuczciwej konkurencji;
n) przestępstw z ustawy Prawo własności przemysłowej;
o) przestępstw z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie rozwiązywania krótkich kazusów lub krótkich
pytań otwartych (5 kazusów lub pytań), każda odpowiedź punktowana jest
w skali od 0-3 pkt, maksymalnie można uzyskać 15 punktów, próg
minimalny 8 punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone Prawo karne (materialne)

Sylabusy
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Prawo karne wykonawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc8fdca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

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

Sylabusy

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

45

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

analiza orzecznictwa

15

rozwiązywanie kazusów

15

Sylabusy
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analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do egzaminu

32

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
177

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Rozwój systemów penitencjarnych, geneza prawa penitencjarnego, wyodrębnienie
W1, U1, K1
się i źródła prawa karnego wykonawczego

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
W6, U2, U3, K2
lub dla bezpieczeństwa zakładu) w świetle danych statystycznych, wyników badań
empirycznych oraz krajowych i międzynarodowych standardów ochrony praw
osób pozbawionych wolności

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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 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

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony egzamin z prawa karnego materialnego

Sylabusy
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Prawo medyczne z elementami bioetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d227c8b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie słuchaczy z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym systemem ﬁnansowania
świadczeń 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 kraju
i 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
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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
PRA_K3_U09,
odpowiednich regulacji prawnych dotyczących różnych
PRA_K3_U11
kategorii szczególnych świadczeń zdrowotnych.

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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
185

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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, zasady wykonywania usług medycznych
niebędących świadczeniami zdrowotnymi.

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 sposoby
weryﬁkacji ich prawa 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 (umowne i
administracyjnoprawne).

W2, U1, K1

Sylabusy
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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
medyczna, 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, krajowe mechanizmy ﬁnansowania ze środków
publicznych leczenia transgraniczego.

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 oraz związane z
naruszeniem tajemnicy medycznej, 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, pojęcie szkody i
krzywdy w sprawach medycznych, zasady ustalania odszkodowania i
zadośćuczynienia w sprawach medycznych, roszczenia wrongful birth, wrongful
conception i wrongful life, odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta,
odpowiedzialność Skarbu Państwa w medycynie, działalność wojewódzkich komisji
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz świadczenia kompensacyjne
związane z działaniami niepożądanymi produktów leczniczych.

W4, W5, U2

11.

Szczególne kategorie świadczeń zdrowotnych – ochrona zdrowia psychicznego,
przerywanie ciąży, badania prenatalne i preimplantacyjne, medycznie
wspomagana prokreacja i macierzyństwo zastępcze, transplantologia i
krwiodawstwo, eksperyment medyczny i badania kliniczne, sterylizacja, procedura
zmiany płci, 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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Rozliczenie roczne.

ćwiczenia

Rozliczenie roczne.

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z
przedmiotu. 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".

Sylabusy

905 / 1069

Prawo mieszkaniowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d26ba73.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z problematyką uprawnień i obowiązków użytkowników lokali
mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów nabywania uprawnień do zajmowania (korzystania)
lokali mieszkalnych: umowa najmu, spółdzielcze prawa do lokali i nabywanie odrębnej własności lokali, oraz
ustania tych stosunków prawnych. W trakcie wykładu poruszane są zagadnienia dotyczące ochrony prawa
do lokalu, ze szczególnym uwzględnieniem praw najemcy lokalu mieszkalnego. Ponadto wykład dotyczy wpływu
stosunków majątkowych małżeńskich na poszczególne prawa do lokali mieszkalnych, w zależności od ich rodzaju
sposobu nabycia. Przedmiotem wykładu są też zagadnienia prawa spadkowego w sytuacji, gdy jednym
ze składników majątku spadkowego jest prawo do lokalu. Ponadto omawiane są obowiązki najemców i właścicieli
lokalu związane z ponoszeniem kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu i nieruchomości wspólnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

906 / 1069

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student wie i rozumie w jaki sposób powstają i jak
mogą zostać nabyte uprawnienia do zajmowania
poszczególnych rodzajów lokali mieszkalnych. Zna
i rozumie zasady ponoszenia kosztów ich utrzymania
i eksploatacji (w tym kosztów dotyczących tzw.
nieruchomości wspólnej). Zna zasady dziedziczenia
praw do lokali w zależności od tytułów prawnych
na podstawie których były one nabyte (zajmowane),
oraz zna zasady zaliczania tych praw do majątków
osobistych małżonków lub do ich majątku wspólnego.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność krytycznej analizy obowiązującej regulacji
dotyczącej wyżej wymienionych zagadnień, oraz
ocena wpływu zmian gospodarczych na poszczególne
instytucje związane z korzystaniem (nabywaniem
i dziedziczeniem) praw do lokali mieszkalnych.
Umiejętność oceny prawidłowości zaliczania prawa
do lokalu mieszkalnego do majątku małżonków (lub
majątku osobistego jednego z małżonków), zasad
dokonywania czynności prawnych mających
za przedmiot szeroko rozumiane prawa do lokali
mieszkalnych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

umiejętność krytycznej analizy obowiązującej regulacji
dotyczącej wyżej wymienionych zagadnień, oraz
ocena wpływu zmian gospodarczych na poszczególne
instytucje związane z korzystaniem (nabywaniem
i dziedziczeniem) praw do lokali mieszkalnych.
Student potraﬁ samodzielnie sporządzić umowę
najmu, zawierającą elemty niezbędne do ochrony
praw obu stron takiej umowy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

907 / 1069

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład poświęcony problematyce uprawnień i obowiązków użytkowników lokali
mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów nabywania uprawnień
do zajmowania (korzystania) lokali mieszkalnych: umowa najmu, spółdzielcze
prawa do lokali i nabywanie odrębnej własności lokali, oraz ustania tych
stosunków prawnych. Zagadnienia związane z zarządem nieruchomością wspólną
(w budynkach w których nastąpiło wyodrębnienie lokali mieszkalnych
(nieruchomości lokalowe). Zagadnienia dotyczące ochrony prawa do lokalu, ze
szczególnym uwzględnieniem praw najemcy lokalu miesz-kalnego. Ponadto
wykład dotyczy wpływu stosunków majątkowych małżeńskich na poszczególne
prawa do lokali mieszkalnych, w zależności od ich rodzaju sposobu nabycia.
Przedmiotem wykładu są też zagadnienia prawa spadkowego w sytuacji, gdy
jednym ze składników majątku spadkowego jest prawo do lokalu. Ponadto
omawiane są obowiązki najemców i właścicieli lokalu związane z ponoszeniem
kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu i nieruchomości wspólnej.
W ograniczonym zakresie w trakcie wykładu omawiane jest postępowanie
egzekucyjne związane z ponoszeniem kosztów utrzymania lokalu i z opróżnieniem
lokalu po ustaniu stosunku prawnego uprawniającego do jego zajmowania.
W trakcie omawiania poszczególnych instytucji są przedstawiane (w
ograniczonym zakresie) poprzednio istniejące regulacje poszczególnych
zagadnień, w celu uświadommienia studentom wpływu zachodzących zmian
społecznych na regulacje tych zagadnień.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (30 pytań)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone lub co najmniej w realizacji Prawo cywilne

Sylabusy
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Prawo o notariacie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d274a9b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania notariatu i pozycją ustrojową notariusza. Przekazanie wiedzy
z zakresu sposobów nadawania formy czynnościom prawnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

909 / 1069

W1

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
student gotów jest dokonać oceny prawidłowości trybu
PRA_K3_K02,
dokonywania czynności notarialnych i wpływu
PRA_K3_K05,
ewentualnych uchybień w tym zakresie na ważność
PRA_K3_K08,
dokonywanych czynności prawnych.
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

znajomość zasad funkcjonowania notariatu oraz
pozycji ustrojowej notariusza i jego roli
w kształtowaniu stosunków społecznych
i gospodarczych. Znajomość i umiejętność poprawnej
interpretacji wymogów dotyczących formy czynności
prawnych w prawie cywilnym w powiązaniu
z wymogami prawa o notariacie.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność poprawnej interpretacji wymogów
dotyczących formy czynności prawnych w prawie
cywilnym w powiązaniu z wymogami prawa
o notariacie. Umiejętność oceny prawidłowości trybu
dokonywania czynności notarialnych i wpływu
ewentualnych uchybień w tym zakresie na ważność
dokonywanych czynności prawnych. Umiejętność
stosowania przepisów ustawy Prawo o notariacie
w sposób prowadzący do należytego zabezpieczenia
interesów prawnych i ekonomicznych osób będących
stronami czynności notrailanych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

70

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

910 / 1069

Znajomość zasad funkcjonowania notariatu oraz pozycji ustrojowej notariusza i
jego roli w kształtowaniu stosunków społecznych i gospodarczych. Znajomość i
umiejętność poprawnej interpretacji wymogów dotyczących formy czynności
prawnych w prawie cywilnym w powiązaniu z wymogami prawa o notariacie.
Umiejętność oceny prawidłowości trybu dokonywania czynności notarialnych i
wpływu ewentualnych uchybień w tym zakresie na ważność dokonywanych
czynności prawnych. Umiejętność stosowania przepisów ustawy Prawo o
notariacie w sposób prowadzący do należytego zabezpieczenia interesów
prawnych i ekonomicznych osób będących stronami czynności notarialnych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (20 pytań), oraz
analiza przykładowego aktu notarialnego mająca na celu wskazanie jakie
uchybienia zostały popełnione przy jego sporządzaniu (jakie braki
wykazuje dokument). Możliwośc przystąpienia do egzaminu
przedterminowego organizowanego na ostatnim wykładzie (konieczność
pisemnego zadeklarowania udziału w egzaminie na dwa tygodnie przed
jego terminem - lista na wykładzie). Zapisy na egzaminy w sesji na
zwykłych zasadach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Od III do V roku studiów. Zdany egzamin z prawa cywilnego.

Sylabusy

911 / 1069

Prawo prasowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d2c0b9d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z pojęciami z podstawową terminologią i podstawowymi instytucjami zawartym w ustawie
Prawo prasowe; włączając związek regulacji tu zawartych z innymi przepisami związanymi z funkcjonowaniem
mediów. Wyjaśnienie pojęć podstawowych wsparte zostanie przykładami z orzecznictwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

912 / 1069

W1

podstawowe zasady, instytucje w obszarze prawa
prasowego, w tym w szczególności zasady obowiązku
udzielania informacji prasie, jej odpowiedzialności
za publikowane treści, prawa i obowiązki dziennikarzy
oraz uprawnienia osób trzecich.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować regulacje z zakresu prawa prasowego,
w szczególności przyporządkować stany faktyczne
do odpowiednich przepisów i określać tego
konsekwencje prawne. Potraﬁ także wskazywać
ograniczenia i przywileje pracy i dziennikarzy, a także
identyﬁkować uprawnienia osób trzecich dotkniętych
treścią materiału prasowego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania nabytej wiedzy w ewentualnej dalszej
praktyce, związanej z funkcjonowaniem mediów
w społeczeństwie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

rozwiązywanie kazusów

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

913 / 1069

Wykład przedstawia podstawowe problemy teoretyczne i praktyczne związane z
funkcjonowaniem prawa prasowego zarówno w wymiarze krajowym, jak i
międzynarodowym (Konwencją o ochronie praw i podstawowych wolności
człowieka i obywatela, orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu).
Wykład zawiera szczegółowe omówienie problematyki wolności słowa na tle
odpowiednich gwarancji prawnych oraz wybranych orzeczeń krajowych i
Trybunału Praw Człowieka. Kolejno przedmiotem omówienia są podstawowe
przepisy konstytucyjne kwestii powyższej dotyczące ich znaczenie dla stosowania
prawa. W tym kontekście poruszone zostaną zagadnienia związane z ochroną
dóbr osobistych w odniesieniu do treści materiałów prasowych. Dalej
przedstawione zostaną podstawowe zadania prasy. Ze względu na wagę
obowiązków informacyjnych prasy, szczegółowo omawiany jest jej dostęp do
informacji (ustawa o dostępie do informacji publicznej). W ramach osobnego ,
samodzielnego bloku tematycznego przybliżone zostaną legalne deﬁnicje pojęć
podstawowych, takie jak pojęcie prasy dzienników, czasopism, dziennikarza,
redaktora naczelnego i inne. Kolejno tematyką wykładu objęte są prawa i
obowiązki dziennikarza, ze szczególnym uwzględnienie obowiązku staranności i
rzetelności, sprawozdawczości sądowej, autoryzacji tekstu, ochrony sfery
prywatności, tajemnicy zawodowej dziennikarza. Sprostowania jako element
funkcjonowania prasy, stanowią kolejną tematykę wykładu. W końcowej części
poruszona zostanie problematyka cywilnej odpowiedzialności prasy za treść
opublikowanych materiałów.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin lub uczestniczenie w kursie Prawo cywilne.

Sylabusy

914 / 1069

Prawo prywatne międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cc9dddf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

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 są jako "współpraca
sądowa w sprawach cywilnych". Materię przedmiotu regulują też konwencje międzynarodowe, w szczególności
sporządzone pod auspicjami Haskiej Konferencji PPM.

Sylabusy

915 / 1069

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

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

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

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).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

Rozwiązywania problemów prywatnoprawnych
z zakresu międzynarodowego prawo prywatnego
i postępowania cywilnego (co w prawie UE określane
jest jako "współpraca sądowa w sprawach cywilnych").
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Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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).

1.

W1, W2, U1, K1

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).

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

wykład

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

ćwiczenia

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny: rozwiązanie kazusów oraz odpowiedzi na pytania
problemowe.
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność, aktywność. Wynik opcjonalnego
kolokwium może zostać przez studenta przeniesiony jako cząstkowa
ocena kazusowej części egzaminu.

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z prawa cywilnego.
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cca2ﬀe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

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:

Sylabusy
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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:

Sylabusy
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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

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

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 .

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do egzaminu

105

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* 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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie I roku studiów. Przedmiot adresowany jest dla studentów lat II-V.

Sylabusy
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Prawo transportowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d296aa2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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 krajowego i międzynarodowego
prawa transportowego

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

zasady i procedury rozstrzygania sporów dotyczących
materii przewozowej

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu
metodologii prawa transportowego oraz poszukiwania
materiału normatywnego i doktrynalnego z tego
zakresu

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

rozstrzygać przypadki z zakresu krajowego
i międzynarodowego prawa transportowego

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2

wyjaśnić zasady i procedury rozstrzygania sporów
dotyczących materii przewozowej

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

poszukiwać materiału normatywnego i doktrynalnego
z zakresu prawa transportowego

PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozstrzygania przypadków z zakresu krajowego
i międzynarodowego prawa transportowego

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny

K2

zrozumienia zasad i procedur rozstrzygania sporów
dotyczących materii przewozowej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny

K3

zdobywania pogłębionej wiedzy z zakresu metodologii
prawa transportowego oraz poszukiwania materiału
normatywnego i doktrynalnego z tego zakresu

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

K4

dalszego osobistego rozwoju w obszarze prawa
transportowego

PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólna charakterystyka prawa transportowego, w szczególności jego geneza,
pojęcie, przedmiot, struktura i miejsce w systematyce prawa

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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2.

Wewnętrzne i międzynarodowe źródła prawa transportowego

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

3.

Prawny ustrój uczestników działalności transportowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

4.

System umowny w działalności transportowej

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

5.

Tryb dochodzenia roszczeń w prawie transportowym

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie więcej niż 50 %
punktów z egzaminu.
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Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cca74f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz
podstawowych zasad unijnego porządku prawnego oraz uświadomienie słuchaczom roli organów krajowych
w stosowaniu prawa unijnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

wiedza o powstaniu i rozwoju Wspólnot Europejskich
i Unii Europejskiej

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny
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W2

wiedza o organizacji Unii Europejskiej

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny

W3

wiedza o prawie Unii Europejskiej i sposobach jego
tworzenia

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09

egzamin pisemny

W4

wiedza o pozycji prawnej państw członkowskich Unii
Europejskiej, w tym Polski

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

W5

wiedza o Trybunale Sprawiedliwości i rodzajach
postępowań przed nim

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W6

wiedza o obywatelstwie unijnym i ochronie praw
podstawowych jednostek

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

umiejętność rozróżnienia poszczególnych instytucji
unijnych i ich roli

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U2

umiejętność rozpoznania przypadków zastosowania
prawa unijnego

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
umiejętność rozpoznania poszczególnych źródeł prawa
PRA_K3_U07,
unijnego
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U4

umiejętność analizy orzeczeń Trybunału
Sprawiedliwości

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U5

umiejętność rozpoznania przypadków naruszania
prawa unijnego

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U6

umiejętność oceny położenia prawnego jednostek
świetle prawa unijnego

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

analiza aktów normatywnych

15

Sylabusy
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analiza orzecznictwa

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

rozwiązywanie kazusów

20

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
202

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia integracji europejskiej

W1

2.

Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej i prawa unijnego

W2

3.

Przystępowanie do Unii Europejskiej, występowanie z niej, zawieszenie praw
członkowskich

W2

4.

Instytucje i organy Unii Europejskiej

W2, U1

5.

Zasady ogólne prawa unijnego

W3, U3

6.

Źródła prawa unijnego

W2, W3, U3

7.

Procedury prawotwórcze i decyzyjne w Unii Europejskiej

W3, U1, U3

8.

Relacja między prawem unijnym a prawem państw członkowskich

W4, U2, U4

9.

Stosowanie prawa unijnego w państwach członkowskich

W4, U2, U4, U5, U6

10.

Problemy prawne członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W4

11.

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej

U2, U3, U4

12.

Trybunał Sprawiedliwości i rodzaje postępowań przed Trybunałem

W5, U2, U4, U5, U6

13.

Obywatelstwo Unii Europejskiej

W6, U2, U4, U6

14.

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej i ich ochrona

U2, U4, U6

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu pisemnego. Zaliczenie ćwiczeń
nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Udział w zajęciach oraz uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium
pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo wekslowe, czekowe i środków płatniczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.605b3e7020d4e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie wiedzy dotyczącej: historii prawa wekslowego oraz jego międzynarodowego rodowodu, funkcji
weksla, wystawienia i formy weksla, indosu, przyjęcia, poręczenia, płatności, zapłaty, zwrotnego poszukiwania
z powodu nieprzyjęcia lub z powodu niezapłacenia weksla, zmian tekstu weksla, przedawnienia, roszczenia
z tytułu niesłusznego wzbogacenia, kolizji ustaw, protestu, zaginięcie weksla.

C2

Zapoznanie studentów ze specyﬁką dochodzenia roszczeń wekslowych, możliwością realizacji zabezpieczenia
oraz egzekucji na podstawie nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla.

C3

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa czekowego w zakresie w jakim prawo to wciąż jest żywe.

C4

Przekazanie wiedzy obejmującej: charakterystykę wybranych instrumentów płatniczych, pojęcie transakcji
płatniczej i zlecenia płatniczego z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, obowiązki dostawcy płatnika
w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej; odpowiedzialność płatnika, prawo właściwe dla
transakcji płatniczych dokonanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych.

Sylabusy
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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

przepisy prawa wekslowego i czekowego.

PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W2

specyﬁkę prawa wekslowego i czekowego w obrębie
prawa cywilnego.

PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W3

konwencyjną genezę prawa wekslowego i czekowego.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09

egzamin pisemny

W4

regulacje procesowe związane z wekslami i czekami.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

W5

regulacje dotyczące instrumentów płatniczych oraz
odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

zastosować w praktyce przepisy prawa wekslowego
i czekowego.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

uwzględnić specyﬁkę prawa wekslowego i czekowego
w obrębie prawa cywilnego przy rozstrzyganiu
problemów praktycznych stosowania prawa.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U3

uwzględnić konwencyjną genezę prawa wekslowego
i czekowego przy rozstrzyganiu problemów
praktycznych stosowania prawa.

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U4

zastosować w praktyce przepisy prawa procesowego
dotyczące weksli i czeków.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U5

zastosować przepisy dotyczące instrumentów
płatniczych oraz odpowiedzialności
za nieautoryzowane transakcje

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy
z szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz
PRA_K3_K06
nieustannego jej konfrontowania z poglądami doktryny
i orzecznictwa.

egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

15

analiza orzecznictwa

12

rozwiązywanie kazusów

20

analiza aktów normatywnych

16

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia prawa wekslowego i czekowego; geneza konwencyjna, weksel i czek jako
papiery wartościowe; postacie weksla i czeku.

W2, W3, U2, U3

2.

Funkcje weksla, wystawienie i forma weksla, indos (własnościowy, zastawniczy,
pełnomocniczy, poterminowy), przyjęcie, poręczenie, płatność, zapłata, zwrotne
poszukiwanie z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia, wyręczenie, wtóropisy i
odpisy, zmiany tekstu, przedawnienie, roszczenie z tytułu niesłusznego
wzbogacenia, kolizja ustaw, protest, zaginięcie weksla, dochodzenie,
zabezpieczenie i egzekucja należności wekslowych, weksel in blanco.

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
K1

3.

Funkcje czeku, wystawienie i forma czeku, przeniesienie, poręczenie,
przedstawienie do zapłaty i zapłata, czek zakreślony i czek rozrachunkowy,
zwrotne poszukiwanie z powodu niezapłacenia, wtóropisy, zmiany teksu,
przedawnienie, roszczenie z tytułu niesłusznego wzbogacenia, skutki braku
pokrycia, kolizja ustaw, protest, zaginiecie czeku; czeki a karty płatnicze.

W1, W2, W4, U1, U2, U4,
K1

4.

Sądowe dochodzenie roszczeń na podstawie weksla lub czeku.

W4, U4

5.

Funkcje i charakterystyka środków płatniczych, tj. np. instrumentów płatniczych w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub
kryptowalut, autoryzowana i nieautoryzowana transakcja płatnicza,
W5, U5, K1
odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczej, jurysdykcja i prawo właściwe
w przypadku roszczeń związanych z transakcją środkiem płatniczym

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, inscenizacja, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu kazusów i odpowiedzi na
pytania problemowe. Czas trwania egzaminu: 90 minut. Do egzaminu
może przystąpić student, który złożył egzamin z prawa cywilnego i
zadeklarował wybór prawa wekslowego i czekowego. Skala ocen: 2.0 - 5.0
Warunkiem zdania egzaminu jest poprawne rozwiązanie ponad połowy
zadań co najmniej w stopniu dostatecznym. Na ocenę poszczególnych
odpowiedzi wpływ ma prawidłowość postawionej tezy (rozwiązanie) oraz
uzasadnienie (przedstawienie toku rozumowania).
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Zaliczenie z ćwiczeń zwalnia z obowiązku rozwiązania jednego zadania
podczas pisemnego egzaminu.

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z prawa cywilnego materialnego

Sylabusy
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Prawo własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67ccaaf03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
PRA_K3_W06,
prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych,
PRA_K3_W08,
wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń
PRA_K3_W09,
geograﬁcznych, wiedzy tradycyjnej, nieuczciwej
PRA_K3_W10,
konkurencji, a w szczególności zasady uzyskiwania
PRA_K3_W11,
ochrony, treść praw, podstawowe założenia obrotu
PRA_K3_W13,
prawnego dobrami własności intelektualnej oraz
PRA_K3_W14,
konsekwencje naruszenia.
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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

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,

Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

ćwiczenia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

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

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* 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

Sylabusy
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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
W1, U1, K1
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).

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

Rozliczenie roczne

Sylabusy
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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
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń ma wpływ na wysokość pozytywnej oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin lub uczestniczenie w kursie Prawo cywilne.

Sylabusy
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Prawo własności przemysłowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cf1a949.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie studentów z krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi zasadami ochrony własności przemysłowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia jakimi posługują się polskie
i unijne prawo własności przemysłowej, rozumie istotę,
procedury udzielania tych praw w trybie formalnym
przez dedykowane instytucje krajowe, unijne
i międzynarodowe, zna ich charakterystykę jako
narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej, zna
zasady powstawania tych praw i ich egzekwowania
i potraﬁ klasyﬁkować stany faktyczne w obszarze
prawa własności intelektualnej i stosować do nich
przepisy materialne i procesowe oraz zasady wykładni
z uwzględnieniem wzorców unijnych, analizy, jak
również wykorzystywać w tym celu dedykowane
narzędzia (bazy danych urzędów patentowych)

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

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_U18

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wyjaśnić relacje pomiędzy systemem ochrony
praw własności przemysłowej a innymi prawami
własności intelektualnej oraz analizować krajowe
przepisy z punktu widzenia regulacji unijnych
i międzynarodowych w obszarze prawa własności
przemysłowej , jak również określić ich wpływ
na stosowania przepisów krajowych; student potraﬁ
również ustalać, analizować, interpretować
i klasyﬁkować stany faktyczne, z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne, w tym
w szczególności warunki i konsekwencje naruszenia
praw własności przemysłowej,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student gotów jest do podejmowania działań na rzecz
dalszego kształcenia ze świadomością zmieniających
się przepisów, podejmowania wspólpracy
z instytucjami działającymi w obszarze własności
przemysłowej,jak i adresatami norm z tej dziedziny
prawa w celu podejmowania właściwych decyzji
prawniczych, jak również jest gotów do podejmowania
działań na rzecz podnoszenia świadomosci w zakresie
ochrony praw własności przemysłowej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

ćwiczenia

30

analiza orzecznictwa

8

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do zajęć

14

analiza aktów normatywnych

10

rozwiązywanie kazusów

10

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach kuru analizowane są - od strony teoretycznej oraz praktycznej jak
również porównawczej krajowe, unijne i międzynarodowe regulacje z zakresu
własności przemysłowej związane z uziskiwanie, obrotem i egzekowaniem tych
praw. Szczegółowo omawiane są zagadnienia dotyczące znaków towarowych,
patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, w szczególności w
kontekście problematyki naruszania tych praw i egzekowania roszczeń, jak
również prawnego obrotu tymi prawami.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.
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.

Sylabusy
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Prawo wykroczeń
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d2ae505.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami odpowiedzialności za wykroczenia oraz stosowania środków
reakcji karnej wobec ich sprawców.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ewolucję prawa wykroczeń, a także specyﬁkę tego
działu prawa karnego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W07

egzamin pisemny
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W2

podstawowe zasady oraz funkcje prawa wykroczeń.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować instytucje prawa wykroczeń z perspektywy
historycznej

PRA_K3_U03

egzamin pisemny

U2

analizować przepisy regulujące zasady
odpowiedzialności za wykroczenia i konsekwencje
dopuszczenia się tego rodzaju czynów karalnych.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

U3

dokonać oceny z perspektywy unormowań prawa
wykroczeń określonego stanu faktycznego.

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dalszego kształcenia mając świadomość zmienności
unormowań prawa wykroczeń i ewolucji polityki karnej
w tym zakresie.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

K2

podejmowania działań na rzecz ochrony praw
człowieka w zakresie karalności za wykroczenia.

PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

analiza aktów normatywnych

15

rozwiązywanie kazusów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo wykroczeń w systemie prawnym. Źródła prawa wykroczeń. Podstawowe
funkcje i zasady.

W1, W2, U1, K1

2.

Pojęcie wykroczenia i jego struktura, specyﬁka opisu znamion wykroczeń

W2, U2

3.

Podstawowe zasady odpowiedzialności za wykroczenia.

U3, K2

Sylabusy

945 / 1069

4.

Kary, środki karne oraz inne środki reakcji wobec sprawcy wykroczenia.

U3, K2

5.

Wykroczenia spenalizowane w części szczególnej kodyﬁkacji wykroczeniowej z
1971 r. oraz tzw. przepisach pozakodeksowych.

U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań). Czas
trwania egzaminu 45 minut.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu "Prawo karne (materialne)"

Sylabusy
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Prawo znaków towarowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67cf1dae7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem prawnym w zakresie polskiego 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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

947 / 1069

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia, zasady, instytucje i procedury
w obszarze 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_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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować system ochrony prawnoznakowej,
w szczególności interpretować podstawowe zasady
wybranych instytucji z prawa znaków towarowych,
oceniać proces ewolucji prawa znaków towarowych
w Polsce z perspektywy prawa międzynarodowego
i prawa Unii Europejskiej, 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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
w obszarze prawa znaków towarowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza orzecznictwa

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Proces karny w praktyce - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d307efe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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:

Sylabusy

950 / 1069

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

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

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

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

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

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie projektu

10

Sylabusy

951 / 1069

przygotowanie do zajęć

30

projektowanie

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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)

W2, 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
W2, U1, K2, K3
projektów, symulacja).

8.

Kontakt z mediami w toku procesu - metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry
dydaktyczne, seminarium

W1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy

952 / 1069

Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z prawa karnego materialnego oraz z postępowania karnego

Sylabusy
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Przestępczość narkotykowa - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d335fc1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zaznajomienie studentów z problematyką przestępczości narkotykowej, zarówno w ujęciu materialnoprawnym,
jak i procesowym. Przez analizę poszczególnych zagadnień, występujących na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii uczestnicy warsztatów będą kształcić umiejętność dyskusji, opisywania i poszukiwania rozwiązań
problemów związanych z interpretacją i stosowaniem instytucji prawa karnego materialnego, istotnych
z perspektywy typów penalizowanych na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

C2

Doskonalenie umiejętności pisemnego formułowania argumentów, wykorzystywanych w procesie karnym. W toku
warsztatów nabędą umiejętność formułowania argumentów uzasadniających wnioski dowodowe czy
popierających decyzje procesowe wydawane w toku tzw. spraw narkotykowych.

C3

Doskonalenie umiejętności aplikacji rozwiązań właściwych części ogólnej prawa karnego, w tym przede
wszystkim kryteriów decydujących o stopniu społecznej szkodliwości w przypadku przestępstw narkotykowych.
Celem warsztatów jest ponadto zapoznanie uczestników ze społecznymi skutkami rozstrzygnięć podejmowanych
w tego typu sprawach.

Sylabusy
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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

ma wiedzę na temat materialnoprawnych
i procesowych aspektów przestępstw narkotykowych.

PRA_K3_W10

zaliczenie

W2

ma pogłębioną wiedzę w zakresie aksjologicznych
podstaw penalizacji przestępstw narkotykowych oraz
istniejących w tym zakresie uwarunkowań
konstytucyjnych.

PRA_K3_W10

zaliczenie

W3

rozumie relację zachodząca między regulacjami
kodeksu karnego oraz ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii; potraﬁ szacować stopień społecznej
szkodliwości przestępstw narkotykowych, prawidłowo
określa zakres przestrzennej skuteczności ustawy.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

zaliczenie

W4

zna i rozumie relacje zachodzące pomiędzy
poszczególnymi przepisami penalizującymi, opisanymi
na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
potraﬁ prawidłowo zidentyﬁkować czynności
przygotowawcze oraz przesądzić o rodzaju zbiegu.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie

W5

zna konsekwencje procesowe przyjęcia określonej
kwaliﬁkacji prawnej (możliwości dobrowolnego
poddania się karze, możliwość stosowania aresztu itd.)

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przywołać adekwatny przepis penalizujący, opisany
na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz
przeprowadzic analizę jego znamion.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

zaliczenie

U2

potraﬁ przeprowadzic analizę stanu faktycznego
nakierowaną na zdeﬁniowanie problemów
jurydycznych oraz kluczowych problemów
dowodowych; potraﬁ przeprowadzic proces
subsumpcji.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U3

potraﬁ sformułować argumenty nakierowane
na wykazanie poprawności stawianej tezy, potraﬁ
zweryﬁkować prawidłowość argumentacji z którą
podejmuje polemikę, posługując się w tym celu
dorobkiem dogmatyki oraz judykatury.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U4

potraﬁ sprecyzować argument w formie pisemnej,
właściwej dla pisma procesowego, dobierając
optymalną metodę argumentacji do zamierzonego
efektu (uzasadnienie decyzji procesowej, uzasadnienie
wniosku dowodowego, zarzut zawarty w środku
odwoławczym).

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

zaliczenie

U5

posiada umiejętność precyzyjnego formułowania
zarzutów formułowanych w toku dyskusji oraz
odpierania zarzutów przeciwnych, ze wskazaniem
błędów argumentacji przeciwnika.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09

zaliczenie

PRA_K3_K05

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

podjęcia merytorycznej polemiki w zakresie spraw
narkotykowych, z wykorzystaniem dorobku doktryny
oraz orzecznictwa
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

przygotowanie do zajęć

28

analiza orzecznictwa

9

analiza aktów normatywnych

9

przygotowanie projektu

24

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z perspektywy
chronionego dobra prawnego. Rys historycznych penalizacji – od wojny z
narkotykami po problem dopalaczy.

W1, W2, U1

2.

Narkotyki jako przedmiot czynności wykonawczej na gruncie ustawy o
przeciwdziałaniu narkomani:
a. problem interpretacji znamion typu bazujących na odesłaniach wewnętrznych i
zewnętrznych;
b. problem zróżnicowanego charakteru substancji, stanowiących znamiona
czynności wykonawczych.

W1, W2, W3, U1

3.

Zakres przestrzennej skuteczności ustawy o przeciwdziałaniu narkomani:
a. czyny typizowane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani jako
przestępstwa konwencyjne;
b. techniczny opis znamion typu czynu i jego wpływ na zakres przestrzennej
skuteczności ustawy.

W3, W4, U1, U2

4.

Szacowanie społecznej szkodliwości przestępstw narkotykowych; analiza
czynników, które należy brać pod uwagę:
a. rodzaj środka a jego szkodliwość dla zdrowia – analiza szkodliwości z
uwzględnieniem raportów WHO;
b. ilość środka;
c. cel realizacji czynności wykonawczej.

W2, W3, W4, U1

Sylabusy
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5.

Analiza typów czynów zabronionych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
a. przestępstwo szeroko rozumianej produkcji narkotyków (art. 53u.p.n.) oraz
przygotowanie do produkcji. (art. 54 u.p.n.)
b. przestępstwa przemytnicze na gruncie u.p.n. (art. 55 oraz 57 u.p.n.)
c. przestępstwa związane z obrotem narkotykami i ich udzielaniem (art. 56, 57, 58
W1, W2, W4, U1, U2, U3,
oraz 59 u.p.n.)
d. przestępstwo udzielania środka – nieodpłatne i odpłatne (art. 58 oraz 59 u.p.n.) U4, U5
e. przestępstwo posiadania narkotyków (art. 62, 62a oraz 62b u.p.n.)
f. przestępstwo uprawy oraz zbioru konopi innych niż włókniste i innych roślin
wskazanych przez ustawę (art. 63, 64 u.p.n. oraz 65 u.p.n.);
g. Inne przestępstwa i wykroczenia stypizowane na gruncie ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii.

6.

Rola biegłego w sprawach przestępstw narkotykowych. Analiza treści opinii
biegłego z zakresu chemii oraz biologii.

W1, W5, U2, U4, U5

7.

Procesowe konsekwencje kwaliﬁkacji zarzucanego czynu jako realizującego
znamiona określonego przestępstwa stypizowanego na gruncie u.p.n.; rola
zbiegów przepisów i przestępstw.

W1, W5, U1

8.

Środki zabezpieczające na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W1, W3, U2

9.

Społeczne skutki praktyki stosowania prawa w sprawach narkotykowych – wizyta
w placówce Monaru.

W2, U2

10.

Analiza bieżącego orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach. 2. Opracowanie (samodzielnie lub w
dwuosobowym zespole) jednego z tematów w jednej z następujących
form: 2.1. projekt pisma procesowego, sformułowany na kanwie
konkretnej sprawy z zakresu przestępczości narkotykowej, której
spreparowane akta zostaną dostarczone uczestnikom warsztatów; 2.2.
glosa do orzeczenia sądu powszechnego, Sądu Najwyższego lub Trybunału
Konstytucyjnego, które dotyczyło problematyki przestępczości
narkotykowej; 2.3. pisemna polemika z wybranym tekstem
dogmatycznym, dotyczącym problematyki przestępczości narkotykowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. Zaliczony przedmiot: Prawo karne materialne. 2. Zaliczony lub w trakcie realizacji przedmiot: Proces karny.

Sylabusy
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Psychologia i prawo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.1558468177.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem wykładu jest zaznajomienie studentów z obszarem badawczym pogranicza prawa i psychologii,
który obejmuje przypadki zastosowania wiedzy psychologicznej do rozwiązywania problemów prawnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

potraﬁ zdeﬁniować przedmiot psychologii i jej miejsce
w naukach społecznych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny
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W2

umie zdeﬁniować subdyscypliny psychologii oraz
podstawowe pojęcia psychologiczne

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny

W3

potraﬁ opisać wzajemne związki prawa i psychologii

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny

W4

zna przykłady zastosowania wiedzy psychologicznej
do rozwiązania problemów prawnych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkuje zagadnienia psychologiczne, które mogą
być przydatne do rozwiązania problemów prawnych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U2

potraﬁ wskazać obszary problemowe i łączyć wiedzę
z zakresu prawa i psychologii

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12

egzamin pisemny

U3

rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi
systemami społecznymi

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość znaczenia wiedzy psychologicznej
w obszarze prawa

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

K2

ma świadomość indywidualnych i społecznych
konsekwencji decyzji podejmowanych przez
prawników i psychologów

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

K3

rozumie rolę psychologa w sprawach karnych
i cywilnych

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

K4

jest świadomy konieczności dalszego kształcenia

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

45

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Psychologia jako nauka o czynnościach i procesach psychicznych człowieka

W1, W2, U1, K1

2.

Psychologia i prawo: wzajemne związki i ich konceptualizacja

W3, U2, K1, K4

3.

Podstawowe nurty teoretyczne i subdyscypliny psychologii

W2, U1, K1, K4

4.

Psychologia rozwojowa: wiek jako kategoria prawna i psychologiczna

W2, W4, U3, K2

5.

Psychologia poznawcza: jak ludzie myślą i jak postrzegają świat?

W2, U3, K1, K4

6.

Psychologia kliniczna: pomiędzy zdrowiem psychicznym a psychopatologią

W2, W4, U2, U3, K2, K3

7.

Psychologiczne aspekty odpowiedzialności karnej

W4, U1, K2, K3

8.

Rodzina: podejście psychologiczne i prawne

W3, W4, U3, K2, K3

9.

Diagnoza psychologiczna a diagnoza sądowo-psychologiczna

W2, W4, U2, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test jednokrotnego wyboru (40 pytań), próg zaliczenia 25 punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy

960 / 1069

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d33f56c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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 psychologa (tezy dowodowej) oraz krytycznej oceny i wartościowania opinii sądowopsychologicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

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 sądowopsychologicznego

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 zagadnienia 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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

rozwiązywanie kazusów

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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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, analiza opinii sądowo-psychologicznych
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

kazus, prezentacja Obecność i aktywny udział w warsztatach (dyskusja, analiza przypadków)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo karne

Sylabusy

963 / 1069

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d3493be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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:

Sylabusy
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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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie ekspertyzy

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy

965 / 1069

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, analiza opinii sądowo-psychologicznych
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt,
kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, prezentacja kazusu, sformułowanie
prawidłowego pod względem formalnym i merytorycznym
postanowienia o powołaniu dowodu z opinii
psychologicznej

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo cywilne

Sylabusy
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Sporządzanie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych
- warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d323d76.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

przepisy ordynacji podatkowej i przepisy innych aktów
prawnych niezbędne do sporządzania pism
w postępowaniu podatkowym

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

zaliczenie pisemne

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Sylabusy

przygotować wybrane rodzaje pism w postępowaniu
podatkowym
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza aktów normatywnych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie pism podatkowych składanych w czasie postępowania podatkowego
oraz postępowania sądowo-administracyjnego w sprawach podatkowych.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne przygotowanie wybranych pism w sprawach podatkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z prawa ﬁnansowego albo postępowania administracyjnego albo prawa cywilnego.

Sylabusy

968 / 1069

The current developments of ECJ Case-law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d0340b1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Znajomość oraz umiejętność interpretacji najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE
z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego: 2.Znajomość najnowszych trendów w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE oraz umiejętność umieszczenia ich w kontekście politycznym
i gospodarczym UE, w tym na tle prac Komisji Europejskiej 3. Umiejętność wyszukiwania kluczowych argumentów
w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości oraz ich publicznego przedstawiania w języku obcym
w wyznaczonym czasie 4. Umiejętność krytycznej analizy orzeczeń oraz uzyskiwanie wiedzy na ich temat
korzystając z materiałów w różnych językach (polskim, angielskim, francuskim, niemieckim) 5. Znajomość
(europejskiej) terminologii prawniczej w języku angielskim 6. Umiejętność współpracy z kolegami/koleżankami
w wyszukiwaniu informacji oraz ich publicznej prezentacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

969 / 1069

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Znajomość oraz umiejętność interpretacji najnowszego
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE
z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego:
Znajomość najnowszych trendów w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości i Sądu UE oraz umiejętność PRA_K3_W04
umieszczenia ich w kontekście politycznym
i gospodarczym UE, w tym na tle prac Komisji
Europejskiej Znajomość (europejskiej) terminologii
prawniczej w języku angielskim

kazus, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umiejętność wyszukiwania kluczowych argumentów
w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości
oraz ich publicznego przedstawiania w języku obcym
w wyznaczonym czasie Umiejętność krytycznej analizy
orzeczeń oraz uzyskiwanie wiedzy na ich temat
korzystając z materiałów w różnych językach (polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim)

PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

kazus

PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność współpracy z kolegami/koleżankami
w wyszukiwaniu informacji oraz ich publicznej
prezentacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie projektu

50

przygotowanie do egzaminu

30

analiza orzecznictwa

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs jest prowadzony w języku angielskim
Kurs skupi się na omówieniu najnowszych i interesujących wyroków Trybunału
Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej w dziedzinie prawa europejskiego.
Osądy zostaną podzielone na następujące grupy i odpowiednio omówione:
Kwestie instytucjonalne: (wybór podstawy prawnej, spory międzyinstytucjonalne,
egzekwowanie, odpowiedzialność WE, dostęp do dokumentów)
Kwestie dotyczące rynku wewnętrznego, w szczególności w odniesieniu do
horyzontalnego bezpośredniego skutku Traktatu i nadrzędnych zasad interesu
publicznego
Kwestie dotyczące konkurencji, w tym deﬁnicja pomocy państwa, zasada res
iudicata, nadużycie pozycji dominującej, pojęcie przedsiębiorstwa i działalności
gospodarczej, cel lub skutek ograniczenia konkurencji
Kwestie prawa międzynarodowego i zobowiązań międzynarodowych, w
szczególności związek między WTO a prawem WE, rezolucje ONZ, zobowiązania
do dostosowania umów międzynarodowych państw członkowskich

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, Wykład + prezentacje studentów w
formie symulowanej rozprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (MOOT COURT) +dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
kazus, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy rozwiązuje kazus a dodatkowo studenci nie uczestniczący w
zajęciach (którzy nie przygotowują prezentacji) piszą esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecane zdanie egzaminu z prawa europejskiego instytucyjnego i europejskiego prawa gospodarczego

Sylabusy
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The Law of International Commercial Contracts
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d021c35.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wiedza dotycząca metody ustalania prawa właściwego dla międzynarodowych transakcji handlowych.

C2

Wiedza o katalogu międzynarodowych źródeł prawa i instrumentów soft law odnoszących się
do międzynarodowego obrotu handlowego

C3

Umiejętność posługiwania się terminologią angielskiego języka prawniczego dotyczącego umów handlowych
w obrocie międzynarodowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ekonomiczną i prawną specyﬁkę umów
w międzynarodowym obrocie handlowym

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

W2

metody ustalania prawa właściwego dla
międzynarodowych transakcji handlowych

PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny, esej

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się terminologią angielskiego języka
prawniczego dotyczącego umów handlowych
w obrocie międzynarodowym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego pogłębiania wiedzy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

40

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

973 / 1069

Wykłady dotyczą zasad ustalania prawa właściwego dla międzynarodowych umów
handlowych. Wykład przedstawia kompleksowo przepisy rozporządzenia (WE) nr
593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Ponadto wykłady
obejmują źródła prawa oraz instrumenty soft law regulujące międzynarodowe
umowy handlowe, w szczególności Konwencję Narodów Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeń, 1980, CISG); zasady
międzynarodowych umów handlowych UNIDROIT; zasady Incoterms; haskie
zasady dotyczące wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny. Pytania opisowe i kazusy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony egzamin "prawo cywilne" dla studentów studiów dziennych i zaocznych

Sylabusy
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The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition - workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d215b4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie znajomości wybranych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego

C2

Umiejętność pozyskiwania informacji z międzynarodowych baz danych

C3

Umiejętność pisania pism procesowych w jęz. angielskim

C4

Umiejętność ustnego prezentowania wyników analizy prawnej, znajomość i praktyczna implementacja zasad
argumentacji prawnej

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
statut oraz procedury Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości i innych trybunałów
międzynarodowych oraz zasady pokojowego
rozwiązywania sporów.

PRA_K3_W05

kazus, prezentacja

W2

praktyczne problemy stosowania prawa
międzynarodowego publicznego.

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

kazus, prezentacja

W3

metody pozyskiwania informacji oraz podstawowe
metody prawnicze – analizę, argumentację
i interpretację prawa międzynarodowego publicznego.

PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

kazus

U1

ustalić stan faktyczny na podstawie kazusa
konkursowego, określić podstawowe problemy w nim
zawarte, dokonać jego kwaliﬁkacji prawnej oraz
identyﬁkować, analizować, interpretować normy
prawa międzynarodowego publicznego mające
zastosowanie do kazusa konkursowego.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

kazus, prezentacja

U2

przygotować pisma procesowe oraz ustne wystąpienie
w języku angielskim na poziomie co najmniej B2+.

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U18

kazus, prezentacja

U3

wyszukać informacje nt. prawa międzynarodowego
w prawniczych bazach danych (Westlaw, Oxford Public
International Law, Jstor, Lexis) oraz bazach danych
organizacji międzynarodowych.

PRA_K3_U16

kazus

PRA_K3_K03

prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozumie znaczenie etyki zawodowej
w działaniach, które przynależą do roli prawnika,
w szczególności przed międzynarodowymi
trybunałami.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przeprowadzenie badań literaturowych

40

przygotowanie ekspertyzy

80

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie referatu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady odpowiedzialności międzynarodowej państw na podstawie Artykułów KPM

W2

2.

Procedura rozwiązywania sporów przed Międzynarodowym Trybunałem
Sprawiedliwości

W1

3.

Analiza stanu faktycznego oraz problemów prawnych kazusa konkursowego na
podstawie metody IRAC

W2, U1, U2

4.

Pozyskiwanie informacji nt prawa międzynarodowego w międzynarodowych
bazach danych

W3, U3

5.

Przygotowanie pism procesowych

W1, W2, W3, U1, U2, U3

6.

Przygotowanie wystąpień ustnych na rundy krajowe i międzynarodowe konkursu

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie pism procesowych, przygotowanie ustnej prezentacji
argumentów na rundy krajowe konkursu Jessup

warsztaty

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
kazus, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie pism procesowych, przygotowanie ustnej prezentacji
argumentów na rundy krajowe konkursu Jessup

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw prawa międzynarodowego publicznego; bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Wymagane jest
przejście procedury rekrutacyjnej. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Umowy o funkcji kredytowej i ich zabezpieczenia na gruncie prawa
zobowiązań - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d3193dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student pozna problematykę związaną z zawieraniem umów o funkcji kredytowej, na gruncie prawa cywilnego,
ale także uwarunkowania publicznoprawne wpływające na działalność związaną z zawieraniem tego typu umów.
Zostanie także wyraźnie rozróżnione prawo powszechne od konsumenckiego w omawianym zakresie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znajomość podstawowej terminologii, systematyki
i instytucji z zakresu przedmiotu warsztatów. K_W02
(2), K_W04 (2), K_W06 (2), K_W10 (3), K_K02 (2)
Poznanie orzecznictwa Sądu Najwyższego i innych
sądów w zakresie wyznaczonym przedmiotem
warsztatów oraz sposobów uzasadniania rozstrzygnięć
prawniczych w powyższym zakresie. K_W05 (1)
,K_W06 (1), K_W(10), K_W11 (2), K_W12 (2), K_W13
(3), K_W14 (3), K_U04(2), K_U06 (3), K_U07 (3), K_U08
(3), K_U09 (3), K_U11 (2)

PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie

PRA_K3_U08

zaliczenie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

identyﬁkacja podstawowych problemów prawnych
prawa cywilnego, a także prawa bankowego
w zakresie objętym przedmiotem wykładu oraz
opanowanie metody subsumpcji. K_W02 (2), K_W04
(2), K_W06 (2), K_W08 (1), K_W10 (3), K_W12 (2),
K_W13 (3), K_W14(3), K_U06(3), K_U08 (3), K_U9 (3)
K_U10 (3) Znajomość szczegółowych zagadnień
w zakresie objętym przedmiotem warsztatów,
znajomość metod prawniczych – analizy, argumentacji
i interpretacji, podstawowych metod uzyskiwania
niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk
prawnych, profesjonalnych narzędzi dla zdobywania
informacji prawniczych: K_W04 (2), K_W13 (3), K_W14
(3),

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby
uzupełniania wiedzy o nich w zakresie wyznaczonym
przedmiotem warsztatów; świadomość, jakie
konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą
decyzje podejmowane przez prawnika, świadomość
wpływu decyzji i działań prawnika na społeczną ocenę
prawa oraz instytucji stosujących prawo: K_K01 (3),
K_K02 (3), K_K04 (3), K_K08 (3).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

60

analiza orzecznictwa

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Warsztaty poświęcone będą tematyce prawnej związanej z zawieraniem i
wykonywaniem występujących w masowym obrocie umów o funkcji kredytowej, tj.
umów kredytowych, umów pożyczek i umów leasingowych, a także ich
podstawowym zabezpieczeniom zobowiązaniowym w postaci poręczenia,
gwarancji bankowych i przystąpienia do długu. Warsztaty prowadzone będą w
oparciu o obowiązujące przepisy prawne, orzecznictwo sądowe i stosowane w
praktyce wzory umów.
W1, U1
Zostaną omówione i opracowane zagadnienia występujące w tych umowach i
dotyczące problematyki:
1) Stosowania wzorców umownych;
2) Klauzul abuzywnych;
3) Odsetek, w tym tzw. lichwy, a także zmiennej stopy procentowej;
4) Walutowych klauzul przeliczeniowych.
Omówione zostaną zagadnienia kredytu konsumenckiego.

2.

W ramach warsztatów zostaną także przeanalizowane uwarunkowania
publicznoprawne, w szczególności z zakresu prawa bankowego, a także
wynikające z rekomendacji KNF związane z zawieraniem omawianych umów.
Dodatkowo w zakresie problematyki związanej z umowami leasingu
przeanalizowane zostaną zagadnienia dotyczące rachunkowości i prawa
podatkowego.
Powyższe zagadnienia będą przedmiotem analizy praktycznej, polegającej m. in.
na analizie stosowanych w praktyce wzorów umów i wzorców umownych, a także
na przygotowaniu wzorów umów i wzorców umownych. W czasie warsztatów
rozwiązywane będą także kazusy i omawiane ważne i ciekawe zagadnienia
występujące w praktyce działalności kredytowej i leasingowej.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywne uczestnictwo powiązane z opracowaniem co najmniej jednego
tematu i jego prezentacją

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z prawa cywilnego

Sylabusy
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Wspólność praw podmiotowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.5cac67d27ca4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębienie wiedzy o wspólności praw podmiotowych w różnych dziedzinach prawa cywilnego względem wykładu
kursowego z prawa cywilnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student posiada szczegółową wiedzę w zakresie
prawnej regulacji wspólności praw podmiotowych
w obrębie zobowiązań, prawa rzeczowego,
spadkowego i rodzinnego

PRA_K3_W13

egzamin pisemny, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student dostrzega odrębności i powiązania między
przypadkami wspólności praw podmiotowych
w różnych działach prawa cywilnego

PRA_K3_U09

egzamin pisemny, kazus

U2

potraﬁ rozwiązywać zagadnienia prawne powstające
na tle stosowania przepisów o wspólności praw
podmiotowych, posługując się różnymi metodami
interpretacji prawniczej

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny, kazus

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wspólność praw w częściach ułamkowych

W1, U1, U2

2.

Wspólność łączna

W1, U1, U2

3.

Wspólność wynikająca z niepodzielności świadczenia

W1, U1, U2

4.

Solidarność wierzycieli

W1, U1, U2

5.

Szczególne przypadki wspólności praw podmiotowych

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, kazus Uzyskanie więcej niż połowy maksymalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z prawa cywilnego

Sylabusy
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Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.1557901914.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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

egzamin

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

egzamin

U2

sporządzić proste pismo procesowe na kanwie
podanego mu stanu faktycznego związanego
z wykonywaniem zatrzymania oraz tymczasowego
aresztowania

PRA_K3_U10

egzamin

U3

dokonać samodzielnej analizy i oceny bieżącej polityki
państwa dotyczącej stosowania wobec jednostek
środków przymusu skutkujących pozbawieniem
wolności

PRA_K3_U13

egzamin

U4

identyﬁkować przyczyny niewłaściwego zastosowania
w praktyce przepisów dotyczących wykonywania
zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania,
a także wskazać konsekwencje tego zjawiska

PRA_K3_U11

egzamin

U5

komunikować sporne i skomplikowane zagadnienia
dotyczące wykonywania zatrzymania i tymczasowego
aresztowania w formie i języku zrozumiałym dla
odbiorcy niebędącego prawnikiem

PRA_K3_U06

egzamin

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

egzamin

K2

ma świadomość potrzeby podejmowania konkretnych
działań na rzecz podnoszenia świadomości prawnej
społeczeństwa

PRA_K3_K04

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

8

przygotowanie raportu

8

Sylabusy
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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

przygotowanie referatu

8

rozwiązywanie zadań problemowych

4

przygotowanie do zajęć

9

analiza aktów normatywnych

4

rozwiązywanie kazusów

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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, U1, 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

7.

Korespondencja oraz widzenia z tymczasowo aresztowanym

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Sylabusy
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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 elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimum 6 punktów z testu (na 10)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony egzamin z przedmiotu: Proces karny

Sylabusy
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Proseminarium: Prawo konstytucyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.3300.1559207713.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji przez organy stanowiące
i stosujące prawo oraz przez obywateli.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie problematykę praw i wolności
jednostki, zasad konstytucyjnych oraz zagadnienia
organizacji i funkcjonowania aparatu państwowego.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W18

zaliczenie

W2

Student zna i rozumie mechanizm działania zasady
bezpośredniego stosowania Konstytucji oraz metody
wykładni Konstytucji.

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

zaliczenie

Student umie posługiwać się specyﬁcznymi regułami
wykładni w prawie konstytucyjnym

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

zaliczenie

U2

Student umie dokonać analizy argumentów
używanych w dyskursie prawnokonstytucyjnym oraz
krytycznej analizy orzecznictwa i poglądów doktryny.

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

zaliczenie

U3

Student umie formułować i prezentać problemy
badawcze z zakresu prawa konstytucyjnego oraz
opracować poprawne metodologicznie propozycie ich
rozwiązań.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U18

zaliczenie

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do stosowania w praktyce nabytej
wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego
i problematyki ochrony praw człowieka.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
proseminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Proseminarium poświęcone będzie aktualnym zagadnieniom z zakresu prawa
konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sądownictwa
konstytucyjnego oraz praw i wolności jednostki.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć wymagające lektury
przesłanych przed zajęciami materiałów. Dopuszczalne dwie
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

proseminarium

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
proseminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć wymagające lektury
przesłanych przed zajęciami materiałów. Dopuszczalne dwie
nieusprawiedlione nieobecności w semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student 3 roku

Sylabusy
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Proseminarium: Analityczna teoria prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.3300.1559207961.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podstawowym celem kształcenia jest opanowanie metod badawczych właściwych dla analitycznej teorii prawa,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki aksjologicznej prawoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe pojęcia prawnicze z zakresu współczesnej
PRA_K3_W02,
analitycznej teorii prawa, ze szczególnym
PRA_K3_W10,
uwzględnieniem problematyki stanowienia,
PRA_K3_W14
stosowania i obowiązywania prawa oraz interpretacji
prawniczej

zaliczenie, brak
zaliczenia

W2

prawnicze metody analizy tekstu prawnego,
interpretacji i argumentacji prawniczej, oraz
systematyzacji prawa obowiązującego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

zaliczenie, brak
zaliczenia

W3

status metodologiczny nauk prawnych oraz
problematykę integracji zewnętrznej i wewnętrznej
prawoznawstwa

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W15

zaliczenie, brak
zaliczenia

U1

formułować i prezentować problemy badawcze
z zakresu teorii prawa, oraz opracowywać poprawne
metodologicznie propozycje ich rozwiązań

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U17

zaliczenie, brak
zaliczenia

U2

identyﬁkować elementy aksjologiczne zjawisk
prawnych oraz zawodowej aktywności prawników,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad
sprawiedliwości i słuszności w prawniczym myśleniu
i działaniu

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

zaliczenie, brak
zaliczenia

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

zaliczenie, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnego uczestnictwa w dyskusji i debacie
publicznej dotyczącej problemów stanowienia
i stosowania prawa, oraz polityki prawa

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

60

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
proseminarium

30

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
40

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Problematyka aksjologiczna prawoznawstwa

W1, U2, K1

2.

Relacje prawo - moralność

W2, U1, U2, K1

3.

Zagadnienia metodologii nauk prawnych

W1, W3, U1

4.

Elementy teorii konstytucyjnego państwa prawa: rozumowania i interpretacja
prawnicza

W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
proseminarium

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja referatu 1 raz na semestr

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
proseminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie 2 referatów w ciągu roku, aktywne uczestniczenie w
zajęciach
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Proseminarium: Prawo karne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.3300.1559208605.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do udziału w seminarium z prawa karnego materialnego. Będziemy
poszerzać wiedzę z zakresu podstawowych instytucji prawa karnego materialnego, dyskutować o trafności
poszczególnych koncepcji, analizować konkretne przepisy i stany faktyczne, śledzić najnowsze nowelizacje prawa
karnego materialnego, weryﬁkować prawidłowość rozstrzygnięć sądów oraz popularyzować wiedzę o prawie
karnym.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe instytucje prawa
karnego materialnego.

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

zaliczenie

W2

PRA_K3_W14,
Student zna i rozumie podstawowe koncepcje
PRA_K3_W15,
dogmatyczne z zakresu prawa karnego materialnego
i publikacje naukowe, w których zostały one wyrażone. PRA_K3_W16

zaliczenie

W3

Student zna i rozumie podstawowe orzecznictwo
dotyczące poszczególnych instytucji prawa karnego
materialnego.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ sformułować problemy badawcze
dotyczące podstawowych instytucji prawa karnego
materialnego.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U12

zaliczenie

U2

Student potraﬁ oceniać konkretne stany faktyczne
przez pryzmat koncepcji dogmatycznych z zakresu
prawa karnego materialnego.

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie

U3

Student potraﬁ wyszukać literaturę i orzecznictwo
na dany temat z zakresu prawa karnego materialnego.

PRA_K3_U16

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnej pracy z aktami
normatywnymi, literaturą i orzecznictwem z zakresu
prawa karnego materialnego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

zaliczenie

K2

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
upowszechniania wiedzy o prawie karnym
materialnym.

PRA_K3_K04

zaliczenie

K3

Student jest gotów do wyrażania i obrony własnego
stanowiska w kwestii zmian przepisów prawa karnego
materialnego.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
proseminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza dogmatyczna podstawowych instytucji prawa karnego materialnego.

W1, W2, U1, U2

2.

Problemy tworzenia prawa karnego materialnego, w szczególności najnowsze
tendencje legislacyjne.

W1, U1, K3

3.

Problemy stosowania prawa karnego materialnego przez sądy powszechne i Sąd
Najwyższy.

W3, U3, K1

4.

Podstawowe wiadomości związane z warsztatem pracy dogmatyka prawa
karnego.

U3, K1

5.

Analiza bieżących stanów faktycznych oraz ich upowszechnianie w formie i języku
zrozumiałym dla odbiorcy niebędącego prawnikiem.

W2, U2, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

proseminarium

Warunki zaliczenia przedmiotu
Rozliczenie roczne.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
proseminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowa obecność na zajęciach, udział w zadaniach i projektach
realizowanych podczas zajęć.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone Prawo karne materialne (część ogólna), możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wg zasad
ogłoszonych w danym roku akademickim

Sylabusy
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Proseminarium: Proces karny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.3300.1559208758.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie osób zainteresowanych pisaniem w przyszłości pracy magisterskiej (lub w dalszej przyszłości
doktorskiej) z prawa karnego, w szczególności procesowego.

C2

Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami dyskusji prowadzonej w doktrynie prawa karnego procesowego.

C3

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami praktyki stosowania prawa karnego procesowego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie wybrane zagadnienia
szczególowe prawa karnego procesowego i praktykę
ich stosowania.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

esej, prezentacja

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

esej, prezentacja

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ identyﬁikować istotne problemy
współczesnego prawa karnego procesowego
w powiązaniu z innymi dziedzinami prawa,
dziedzinami wiedzy i podsystemami społecznymi,
a także wyszukiwać informacje o praktyce stosowania
prawa w Polsce i w innych państwach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa
i kształtowania rzetelnego obrazy prawa karnego
procesowego i instytucji stosujących prawo.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sądy orzekające w sprawach karnych, niezawisłość sędziowska; udział czynnika
społecznego, kolegialność i jednoosobowość; Ściganie i oskarżanie w sprawach
karnych, model prokuratury, niezależność prokuratorska; Oskarżony i jego
obrońca; Pokrzywdzony; Kontradyktoryjność i konsensualizm; Modernizacja
środków przymusu; Dowody w sprawach karnych; Problem odpowiedzialność
podmiotów zbiorowych. Ne bis in idem i problem zbiegu form odpowiedzialności
represyjnej; Naprawa pomyłek sadowych;

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

proseminarium

Warunki zaliczenia przedmiotu
rozliczenie całoroczne

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
proseminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oceniana jest obecność, aktywność na zajęciach, udział w wyjściach (sąd,
prokuratura itp.) przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
przedmiot dla studentów III roku

Sylabusy

1001 / 1069

Postępowania karne szczególne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.31700.1558522684.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

poszczególne postępowania odrębne, szczególne
i konsensualne prowadzące do określenia
odpowiedzialności karnej sensu largo.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10

egzamin

1002 / 1069

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

egzamin

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1003 / 1069

Teoria trybów szczególnych;
Postępowanie w sprawach o wykroczenia;
Konw: Optymalny model zwalczania drobniejszych czynów zabronionych;
Postępowanie karne skarbowe;
Konw: Prawo karne w ochronie interesów ﬁnansowych państwa;
Postępowanie przeciwko podmiotom zbiorowym;
Konw: Jak zapełnić lukę między tradycyjnym prawem karnym a innymi gałęziami?;
Postępowanie wojskowe;
Konw: „Specyﬁka życia wojskowego” – czy wojskowy wymiar sprawiedliwości ma
sens?;
Postępowania dyscyplinarne;
Konw: Jurydyzacja czy dejurydyzacja – odpowiedzialność dyscyplinarna;
Postępowanie w sprawach nieletnich;
Konw: Młody dorosły czy większe dziecko – ile represji ile wychowania w prawie
nieletnich?;
Mediacja w sprawach karnych;
Konw: Warsztat mediacyjny;
Postępowanie prywatnoskargowe;
Konw: Jeszcze prawo karne, czy już prawo cywilne – reakcja na czyny przeciwko
dobrom ściśle indywidualnym;
Postępowanie nakazowe;
Konw: Szybkość, sprawność, trafna reakcja;
Postępowanie przyspieszone;
Konw: Kryminalnopolityczne funkcje postępowań szczególnych;
Instrumenty konsensualne w sprawach karnych;
Konw: Kontradyktoryjność, imperatywność czy konsensualizm?;
Granice i przyszłość dyferencjacji;
Wybrane zagadnienia szczegółowe;

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
praca pisemna (esej, referat, prezentacja) 50% oceny; obecność i
aktywność na zajęciach - 50% oceny

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdanie egzaminu z prawa karnego

Sylabusy

1004 / 1069

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.1586937626.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

1005 / 1069

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

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

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

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

W3

W4

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

1006 / 1069

U1

U2

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Znajomość i rozumienie procesów stosowania prawa,
umiejętność identyﬁkacji stanów faktycznych,
relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie eseju

20

analiza aktów normatywnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

1007 / 1069

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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 W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1
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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach + przygotowanie wystąpienia na temat
wskazanego podczas zajęć problemu

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo konstytucyjne oraz prawo karne materialne

Sylabusy

1008 / 1069

Robots and crimes
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.1586939147.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

C1: wprowadzenie do analizy współczesnych zagadnień prawnych związanych z robotami

C2

C2: zapoznanie studentów z wpływem nowych technologii na pojęcia prawne, ze szczególnymi uwzględnieniem
konstrukcji odpowiedzialności karnej

C3

C3: wytworzenie kompetencji do oceny oddziaływania technologii na prawo oraz interpretacji tworzących się luk
systemowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

1009 / 1069

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

egzamin

W2

ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy
systemem prawa a innymi systemami społecznymi
(ekonomicznym, politycznym, kulturowym)

PRA_K3_W03

egzamin

W3

ma pogłębioną wiedzę o strukturze polskiego systemu
prawa oraz o relacjach pomiędzy różnymi gałęziami
prawa

PRA_K3_W11

egzamin

W4

zna podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych
danych dla pogłębionej analizy zjawisk prawnych

PRA_K3_W15

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a innymi
systemami społecznymi

PRA_K3_U01

egzamin

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

egzamin

U3

potraﬁ zajmować stanowisko w odniesieniu
do bieżącej polityki prawnej oraz je uzasadniać

PRA_K3_U13

egzamin

U4

posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej
z wiedzą z innych dyscyplin naukowych

PRA_K3_U17

egzamin

U5

potraﬁ posługiwać się obcym językiem prawniczym

PRA_K3_U14,
PRA_K3_U15

egzamin

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

egzamin

K2

rozumie potrzebę podejmowania ciągłych działań
na rzecz podwyższania poziomu świadomości prawnej
w społeczeństwie

PRA_K3_K04

egzamin

K3

ma świadomość, iż jego decyzje i działania wpływają
na społeczną ocenę prawa oraz instytucji stosujących
prawo

PRA_K3_K08

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie eseju

40

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

1010 / 1069

Liczba godzin
20

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Deﬁnitional issues. What is a robot?
Robots as perpetrators of crimes
2. "Crimes" of robots and the issue of responsibility
3. Autonomous weapons
4. Should we punish robots? The expressive function of criminal law
Robots as victims of crimes
5. Robots, animals and legal protection
6. Protection of robots as protection of public order
7. Protection of simulated life
8. Who should we save - robot or human?
9. Criminal law and sex robots
Robots as judges
10. Robots in criminal courts

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (możliwe są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności), punkty przyznawane za aktywność w trakcie zajęć,
uczestniczenie w dyskusjach i wykonywanie zadań pisemnych
(koniczeność przesłania streszczenia 4 tekstów). Egzamin w formie
pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony przedmiot - Prawo karne

Sylabusy

1011 / 1069

Tech Law and Social Media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.1586942177.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

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

Sylabusy

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

20

przygotowanie do zajęć

20

zapoznanie się z e-podręcznikiem

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Sylabusy
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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
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The workshop is dividied into 10 themed blocks:
1. Information, service and a product - on value of intangible good
2. Social responsibility: from consumer protection to Cambridge Analytica
3. Privacy - Big Data, Internet of Things, 5G and the value of privacy
4. Market monopolies: GAFA, ﬁntech and access to knowledge
5. Dehumanization: from recommendation systems to AI's discrimination cases
6. Fake news, deep fakes and criminal liability
7. Robots in social media: bots, chatbots and criminal law
8. Identity theft in social media
9. Defamation and insult in social media
10. 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

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie bez oceny. Obecność na zajęciach (możliwe są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności), 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

Sylabusy
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Interakcje na sali sądowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.1586943566.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
projekt: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Projekt polega na przeprowadzeniu cząstkowych badań dotyczących interakcji w sali sądowej (nie tylko samych
zachowań i działań werbalnych, niewerbalnych i ekstrawerbalnych osób uczestniczących w rozprawie, ale także
warunków materialnych dla ich interakcji, jak elementy architektury sali sądowej i jej wyposażenie). Ma on
na celu wprowadzenie uczestników w prowadzenie badań empirycznych w tym obszarze. Uczestnicy nabędą
umiejętności: posługiwania się technikami badawczymi rozwijanymi w naukach społecznych (zwłaszcza
obserwacji pasywnej), formułowania problemów i hipotez badawczych, operacjonalizacji, zbierania
i interpretowania materiału empirycznego, weryﬁkowania stawianych hipotez, uzasadniania i argumentowania
na rzecz własnych koncepcji i wniosków. Podczas prowadzenia badań uczestnicy poznają także faktyczne realia
i specyﬁkę praktyki na sali sądowej. Sﬁnalizowanie realizacji projektu w postaci zwięzłych raportów badawczych
nie tylko ma rozwijać umiejętności analizy oraz kompetencje argumentacyjne, poszerzać wiedzę
o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, a także zwiększać kompetencje społeczne przez przygotowywanie
wystąpień i krótkich tekstów naukowych.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

interdyscyplinarną terminologię dotyczącą sal
sądowych i interakcji mających w nich miejsce, a także PRA_K3_W01,
metody empirycznego badania interakcyjnej dynamiki PRA_K3_W02
w salach sądowych i jej konsekwencji.

projekt, raport

W2

rolę zachowań i działań werbalnych, niewerbalnych
i ekstrawerbalnych osób uczestniczących
w rozprawach sądowych, zwłaszcza dla stosowania
prawa i przebiegu rozpraw, a także dla społecznego
odbioru wymiaru sprawiedliwości i przedstawicieli
zawodów prawniczych.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W15

projekt, raport

W3

wagę czynników materialnych, takich jak architektura
sal sądowych czy ich wyposażenie, dla instytucji
wymiaru sprawiedliwości.

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W15

projekt, raport

U1

stosować terminologię o interdyscyplinarnym
charakterze do opisywania i formułowania diagnoz
oraz hipotez na temat konkretnego przebiegu
interakcji na salach sądowych.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U18

projekt, raport

U2

projektować i realizować badania empiryczne
dotyczące interakcji w salach sądowych (samodzielnie
jak i w zespole), zwłaszcza formułować hipotezy
badawcze, zbierać i analizować materiał do weryﬁkacji
hipotez oraz opracowywać wyniki badań
i argumentować na ich rzecz.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

projekt

U3

krytycznie analizować praktykę interakcyjną rozpraw
sądowych, formułować jej uzasadnione diagnozy
i ewentualne postulaty, których realizacja może
również zakładać zmiany prawa (PRA_K3_U04,
PRA_K3_U13, PRA_K3_U14)

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14

projekt, raport

K1

uwzględniania wagi różnorodnych aspektów interakcji
w salach sądowych w praktyce prawniczej
i ewentualnego wskazywania i podejmowania działań
mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości w tych aspektach.

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

projekt, raport

K2

przedstawiania i tłumaczenia specyﬁki aktualnej
praktyki interakcji w salach sądowych w sposób
dostosowany do potrzeb osób profesjonalnie
niezwiązanych z sądową praktyką prawniczą.

PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

raport

K3

uczestnictwa w merytorycznym dyskursie (nie tylko
profesjonalnym - w ramach zawodów prawniczych, ale
także w szerszej debacie publicznej) na temat
interakcji w salach sądowych – ich aktualnego kształtu
i możliwych kierunków zmian.

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
projekt

21

przygotowanie projektu

7

przeprowadzenie badań empirycznych

50

przygotowanie raportu

8

analiza badań i sprawozdań

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
89

ECTS
3.0

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 uczestnikom dotychczasowych badań w zakresie interakcji na sali
sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskiej nauki.

W1, W2, U1

2.

Uczestnicy poznają przebieg procesu badawczego oraz wybrane techniki
badawcze pozwalające uchwycić werbalne, ale także niewerbalne i
ekstrawerbalne aspekty zachowań i działań osób obecnych na sali sądowej
podczas rozprawy, a także same warunki materialne ich interakcji (np. elementy
architektury sali sądowej i jej wyposażenie).

W1, W3, U2

3.

Prowadzący przedmiot przeprowadzą razem z uczestnikami serie
nieustrukturyzowanych obserwacji rozpraw sądowych, z niewyłączoną jawnością,
jako uczestnicy publiczności (na tym etapie uczestnicy mają notować jak
największą ilość zaobserwowanych przez nich aspektów interakcji w sali sądowej)

W1, W2, W3, U3, K1, K2

4.

Postawienie przez uczestników pytania badawczego, które będzie kluczowe przy
obserwacjach kolejnych rozpraw oraz opracowanie adekwatnego do pytania
kwestionariusza obserwacyjnego.

U1, U2, K2, K3

5.

Uczestnicy podzieleni na grupy – zespoły badawcze – przeprowadzają badania
pilotażowe oraz właściwe badania na salach sądowych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

6.

Ogłoszenie na zajęciach wyników i poddane dyskusji. Projekt kończy opracowanie
krótkiego raportu podsumowującego dokonane badania.

U3, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, analiza przypadków, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć
projekt

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywna ocena projektu oraz raportu z badań
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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European and International Transport Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.6058df2253b33.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi problemami prawnymi związanymi z prawami
i obowiązkami stron (głównie przewoźnika) umowy przewozu międzynarodowego w Unii Europejskiej, z podziałem
na przewóz osób i towarów oraz w zależności od środka transportu (transport lotniczy, morski, drogowy,
kolejowy). Omawiana jest zatem problematyka jurysdykcji krajowej, prawa właściwego oraz skuteczności
zagranicznych orzeczeń (rozporządzenia Bruksela I bis, Rzym I i Rzym II) oraz w ramach zagadnienia prawa
właściwego problematyka jednolitej regulacji merytorycznej wynikającej z obowiązujących w państwach
członkowskich umów międzynarodowych (np. Konwencji CMR, montrealskiej, COTIF itd.).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania
międzynarodowego prawa transportowego, zna
rodzaje źródeł prawa transportu międzynarodowego
oraz potraﬁ tę wiedzę zastosować do identyﬁkacji
i rozwiązania konkretnych problemów

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ pozyskiwać potrzebne informacje z literatury,
baz danych i innych źródeł zwłaszcza pod kątem
stosowania prawa ujednoliconego oraz potraﬁ
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać
wnioski oraz formułować opinie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest otwarty do podejmowania kontaktów
społecznych i zawodowych w zakresie stosowania
międzynarodowego prawa transportowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza orzecznictwa

20

analiza aktów normatywnych

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedmiot dotyczy umowy przewozu z perspektywy prawa prywatnego
międzynarodowego i prawa jednolitego (umów międzynarodowych
ujednolicających prawo merytoryczne). Cześć 1: umowa przewozu w unijnym PPM
(tj. w rozporządzeniach Bruksela I, Rzym I i Rzym II). Cześć 2: koncepcja uniﬁkacji
umowy przewozu w drodze umów międzynarodowych ze wskazaniem
odpowiednich organizacji międzynarodowych (np. ICAO, OTIF) i uwzględnieniem
roli UE. Cześć 3: Umowy międzynarodowe prawa jednolitego: zakres zastosowania
i główne zasady - A. Przewóz towarów: Transport lotniczy (Konwencja warszawska
i jej protokoły, Konwencja montrealska), Transport drogowy (Konwencja CMR),
Transport kolejowy (Konwencja COTIF, Załącznik CIM, Protokół wileński), Transport
morski (Zasady haskie, Zasady hasko-visbijskie, Zasady hamburskie, Zasady
rotterdamskie), Transport śródlądowy (Konwencja CMNI) oraz Transport
multimodalny. B. Przewóz pasażerów: Transport lotniczy (Konwencja warszawska i
protokół haska i Konwencja montrealska), Transport morski (Konwencja ateńska),
Transport kolejowy (Konwencja COTIF i Załącznik CIV), Transport drogowy
(Konwencja CVR). Podsumowanie: wnioski, światowe tendencje, przewidywane
kierunki przyszłych zmian.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (pytanie opisowe i kazus). Możliwość przygotowanie
krótkiego wystąpienia na zadany temat. Przygotowanie wystąpienia i
zaprezentowanie przed innymi uczestnikami pozwoli na podwyższenie
oceny na egzaminie o 1 ocenę (pod warunkiem zaliczenia egzaminu na co
najmniej ocenę 3). Jeżeli student napisze egzamin na ocenę 5, otrzyma
ocenę 5.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.6058a03a10082.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z wiedzą wynikającą z regulacji prawnych (prawa UE oraz polskiego), regulaminów platform
internetowych oraz ODR dotyczącymi zgłaszania roszczeń związanych z obrotem prawnym w internacie.

C2

Wykształcenie umiejętności skutecznego posługiwania się narzędziami internetowymi stosowanymi w praktyce
obrotu do zgłaszania lub oceny roszczeń użytkowników lub dostawców usług internetowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe zasady, instytucje
i procedury w obszarze stosowania prawa
w internecie, a w szczególności zasady konsekwencje
naruszenia dóbr osobistych, praw własności
intelektualnej

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13

zaliczenie

W2

Zna regulacje związane z funkcjonowaniem mediów,
reklamy i działalnością promocyjno-marketingową

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W13

zaliczenie

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

zaliczenie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zastosować wiedzę dotyczącą zasad
i przepisów prawa do identyﬁkacji przypadków
naruszenia prawa i jego unikania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
dalszego kształcenia oraz podwyższania poziomu
świadomości prawnej społeczeństwa w stosowania
prawa w obrocie internetowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza aktów normatywnych

22

analiza i przygotowanie danych

22

rozwiązywanie zadań problemowych

22

Przygotowywanie projektów

24

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Międzynarodowe, unijne i krajowe źródła prawa Internetu (m. in. Traktat WIPO z
1996 tzw. ""internetowy"", Dyrektywa UE o prawie autorskim w społeczeństwie
informacyjnym, Dyrektywa UE o handlu elektronicznym).

W1

2.

Zasady tworzenia i rejestrowania domen internetowych.

W1, U1

3.

Regulaminy serwisów internetowych.

W2, U1

Sylabusy
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4.

Nieuczciwa konkurencja w internecie.

W1, W2, U1

5.

Zasady reklamy internetowej.

W1, W2, U1

6.

Ochrona praw autorskich w internecie

W1, W2, U1

7.

Usługi tzw. chmury obliczeniowej - aspekty prawne (w tym oprogramowanie jako
usługa (Software as a Service).

W1, K1

8.

Zawieranie i wykonywanie umów przez internet.

W1, W2, U1, K1

9.

Dostarczenie treści cyfrowych (w tym - problem odpowiedzialności za jakość
usług).

W1, W2, U1, K1

10.

Serwisy społecznościowe - cechy wyróżniające i ich prawne konsekwencje.

W2, U1, K1

11.

. Platformy internetowe - zasady działania i problemy regulacyjne.

W2, K1

12.

Wolność słowa w internacie (zagrożenia, ograniczenia).

W1, U1, K1

13.

Mowa nienawiści w Internecie

W1, K1

14.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie.

W1, U1, K1

15.

Arbitraż i mediacja w internecie.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, analiza
tekstów, prezentacja multimedialna, metody e-learningowe: dyskusja na forum on-line, quiz na platformie e-lerningowej
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (co najmniej 80%), aktywność na warsztatach oraz w formie elearningowej, opracowanie zgłoszenia roszczenia lub rozstrzygnięcia w
oparciu o narzędzia stosowane w praktyce obrotu internetowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dostępny dla studentów 3, 4 i 5 roku.

Sylabusy
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Pax Moot Court - workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.6059d78d02e92.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem warsztatów jest przygotowanie grupy studentów tworzących drużynę do udziału
w specjalistycznym konkursie PAX Moot Court dotyczącym prawa prywatnego międzynarodowego, tj. zagadnień
jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń. Konkurs organizowany
jest przez konsorcjum kilku podmiotów, w tym Instytut Assera w Hadze. Konkurs składa się z dwóch etapów: 1.
pisemnego, 2. ustnego (wyjazdowego). Co do zasady wszystkie drużyny zarejestrowane do udziału w konkursie
biorą udział w obu etapach konkursu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Znajomość praktycznych problemów stosowania
prawa 2. Znajomość mechanizmów rozwiązywania
sporów międzynarodowych ze szczególnym
uwzględnieniem procedury przed trybunałem
międzynarodowym

PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

projekt

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

projekt

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

3. Umiejętność wyszukiwania i krytycznej analizy
materiałów źródłowych z zakresu prawa prywatnego
międzynarodowego i międzynarodowego
postępowania cywilnego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

4. Umiejętność sporządzania pism procesowych
i przygotowania wystąpień ustnych
w międzynarodowym postępowaniu sądowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza badań i sprawozdań

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Dopracowanie znajomości Legal English, ze szczególnym naciskiem na
znajomość języka w sferze Judicial Coopertaion in Civil and Commerical Matters,
zarówno pod katem wypowiedzi pisemnych w pierwszym etapie konkursu, jak i
wystąpień ustnych w drugim „wyjazdowym” etapie konkursu.
2. Wykonanie tzw. researchu z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i
międzynarodowego postępowania cywilnego w perspektywie
prawnoporównawczej (tj. nie tylko prawo UE, lecz też innych państw, np. systemu
common law).
3. Krytyczna analiza zgromadzonych materiałów (literatury i orzecznictwa).
4. Przygotowanie strategii procesowej i budowanie argumentacji, w tym
opracowanie pism procesowych, przygotowanie wystąpień ustnych oraz udział w
symulacjach rozprawy.
7. Wprowadzenie do zasad dress code i savoir-vivre wystąpień przed sądem - na
potrzeby etapu wyjazdowego konkursu.
9. Zaznajomienie z narzędziami pozwalającymi na samodzielne pogłębianie
wiedzy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego
postępowania cywilnego (praktyczne przewodniki, e-learningi, e-prezentacje)
10. Zajęcia będą też wymagały zaangażowania studentów w znalezienie
sponsorów, co pozwoli na udziału drużyny w etapie „wyjazdowym”

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
udział w badaniach
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę. Warunkiem jest obecność, aktywna praca nad
przygotowaniem konkursowych pism procesowych oraz wystąpień, a
także zaangażowanie w kwestie organizacyjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2) oraz udział w zajęciach z prawa prywatnego
międzynarodowego (w tym samym roku akademickim lub wcześniej). Z uwagi na liczebność drużyny będzie przeprowadzona
rekrutacja (krótka rozmowa kwaliﬁkacyjna).

Sylabusy
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Arguing Rights Cases - workshop
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33F00.6059da86eee72.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatów jest praktyczne przygotowanie studentów do prowadzenia spraw z zakresu praw człowieka
przed organami międzynarodowymi i krajowymi, w szczególności pisania pism procesowych i przygotowania
wystąpień na rozprawach.

C2

Warsztaty uczą m.in. wyboru odpowiedniej strategii argumentacyjnej i umiejętności posługiwania się
terminologią angielskojęzyczną.

C3

Zajęcia mają przygotować studentów nie tylko do udziału w stosowaniu prawa, ale również do aktywnego
i skutecznego uczestnictwa w procesach tworzenia i rozwijania standardów międzynarodowych praw człowieka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student rozumie proces stosowania
międzynarodowego prawa praw człowieka - dalej
MPPC (PRA_K3_W09).

PRA_K3_W09

projekt

W2

Zna i rozumie: - funkcjonowanie organów
międzynarodowych oraz metodykę ich pracy
(PRA_K3_W05);

PRA_K3_W05

projekt

W3

- szczegółowe zagadnienia MPPC (PRA_K3_W13);

PRA_K3_W13

projekt

W4

- metody prawnicze - wybór argumentacji oraz
interpretację źródeł MPPC (PRA_K3_W14); -

PRA_K3_W14

projekt

W5

- profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji
o MPPC (PRA_K3_W16);

PRA_K3_W16

projekt

U1

Student potraﬁ sporządzać podstawowe pisma
procesowe i wystąpienia w sprawach z zakresu MPPC,
a w szczególności: - wyjaśniać zjawiska naruszenia
MPPC (PRA_K3_U07).

PRA_K3_U07

projekt

U2

- ustalać, analizować i interpretować stany faktyczne
(PRA_K3_U08);

PRA_K3_U08

projekt

U3

identyﬁkować i interpretować źródła MPPC oraz
wpływać na ich rozwój, a także inicjować dialog sądów
krajowych i międzynarodowych (PRA_K3_U09);

PRA_K3_U09

projekt

U4

- dokonać kwaliﬁkacji prawnej stanu faktycznego
na podstawie MPPC (PRA-K3_U10);

PRA_K3_U10

projekt

U5

- potraﬁ podjąć i uzasadnić decyzję o naruszeniu MPPC
i jego konsekwencjach (PRA_K3_U11);

PRA_K3_U11

projekt

U6

- poznaje terminologię prawniczą z zakresu MPPC
niezbędną, aby móc posługiwać się angielskim
językiem prawniczym (PRA_K3_U16);

PRA_K3_U16

projekt

U7

- potraﬁ wyszukiwać informacje potrzebne dla
prowadzenia spraw z zakresu MPPC (PRA_K3_U16).

PRA_K3_U16

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do: - uwzględniana i inicjowania
ewolucji MPPC (PRA_K3_K01);

PRA_K3_K01

projekt

K2

- uwzględniania potrzeby podejmowania działań
na rzecz znajomości MPPC (PRA_K3_04);

PRA_K3_K04

projekt

K3

- podejmowania działań na rzecz obrony praw
człowieka w kontaktach z organami krajowymi
i międzynarodowymi (PRA_K3_k05).

PRA_K3_K05

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
warsztaty

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

20

analiza problemu

5

poprawa projektu

15

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Procedura w sprawach indywidualnych przed międzynarodowymi organami
ochrony praw człowieka.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

2.

2. Wyczerpanie środków krajowych. Prawo krajowe przed organem
międzynarodowym.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

3.

3. Wybór odpowiedniej drogi międzynarodowej lub/i krajowej.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

4.

4. Warunki dopuszczalności skargi. Wypełnianie formularza skargi.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

5.

5. Identyﬁkowanie źródeł prawa. Znaczenie soft law. Myślenie analogiczne poszukiwanie precedensów w międzynarodowym prawie praw człowieka.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

6.

W1, W2, W3, W4, W5,
6. Rozumienie sposobu myślenia sędziów i uzasadnień wydawanych rozstrzygnięć. U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

7.

7. Wnioskowanie o zastosowanie środków tymczasowych.

Sylabusy

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3
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8.

8. Przygotowanie pism procesowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

9.

9. Przedstawianie dowodów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

10.

10. Argumentowanie w kwestii marginesu oceny.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

11.

11. Argumenty prawnoporównawcze, konsens międzynarodowy lub europejski.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

12.

12. Doktryna subsydiarności. "Proceduralizacja" i "metodologizacja" praw
człowieka.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

13.

13. Przedstawianie problemów strukturalnych i systemowych w dziedzinie praw
człowieka. Skargi strategiczne.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

14.

14. Występowanie o odpowiednie środki naprawcze. Kwestia doboru tych
środków.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

15.

15. Opracowanie strategii i przemówień na rozprawę.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

16.

16. Rola osób trzecich w postępowaniach przed organami międzynarodowymi.
Przygotowanie amicus curiae brief.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

17.

17. Występowania o wykonanie wydanych rozstrzygnięć.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie: 1) przygotowania kilku pism procesowych w
języku angielskim: projektu skargi do ETPC lub Komitetu Praw Człowieka
ONZ, wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego, wniosku o podjęcie
środków naprawczych oraz projektu opinii amicus curiae w
postępowaniach przed tymi organami; 2) udziału we wspólnym
przygotowaniu opinii amicus curiae do wykorzystania przez UJ w
postępowaniach międzynarodowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie 2. roku studiów prawniczych. Znajomość języka angielskiego.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie IV rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.3C00.5cac67cd56803.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na V roku studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
zagadnienia z zakresu problematyki prowadzonego
PRA_K3_W08,
seminarium, które mogą obejmować - w zależności
PRA_K3_W09,
od tematyki seminarium - zagadnienia poszczególnych
PRA_K3_W10,
dogmatyk prawniczych, ﬁlozoﬁi, teorii lub etyki
PRA_K3_W11,
prawniczej.
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

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 7

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 8
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach. Rozliczenie roczne.

Semestr 8
Metody nauczania:
seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium dla studenta IV roku.

Sylabusy
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Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w państwie prawnym warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C00.1557834067.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest poznanie specyﬁki sądownictwa administracyjnego na tle innych rodzajów sądów i różnych
modeli ustrojowych sądownictwa administracyjnego (z odwołaniem się do przykładów różnych państw) oraz
unaocznienie roli tego sądownictwa w kontroli legalności działania administracji i ochronie praw jednostki.

C2

Kształcenie ma na celu uzyskanie praktycznej umiejętności konstruowania prawidłowej argumentacji prawniczej
w obszarze prawa administracyjnego, z uwzględnieniem specyﬁki zasad ogólnych prawa administracyjnego i jego
aksjologii, poprzez wykształcenie umiejętności praktycznych i kompetencji w zakresie sporządzania pism
inicjujących sądową kontrolę administracji i formułowania ustnych wypowiedzi przed sądem oraz zdolności ich
krytycznej oceny (glosy) .

Sylabusy
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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

W2

W3

W4

Sylabusy

student ma wiedzę na temat zasad wymierzania
sprawiedliwości przez sądy administracyjne, specyﬁki
materialnoprawnej i proceduralnej tych sądów oraz
mechanizmu ich działania.

PRA_K3_W02,
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_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W18,
PRA_K3_W19

projekt, prezentacja

student ma wiedzę na temat zasad tworzenia
i stosowania prawa administracyjnego, w tym
zwłaszcza kluczowych dla tego prawa zasad ogólnych,
przesądzających o jego specyﬁce i rzutujących
na sposób sądowej kontroli administracji.

PRA_K3_W02,
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_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

projekt, prezentacja

student ma wiedzę o jednostce, jej prawach
i obowiązkach wobec innych jednostek i organów
państwa.

PRA_K3_W02,
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_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

projekt, prezentacja

student posiada podstawową wiedzę o ustroju,
strukturach i funkcjonowaniu państwa oraz jego
instytucji, a także innych jednostek.

PRA_K3_W02,
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_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

projekt, prezentacja
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W5

PRA_K3_W02,
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_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16

projekt, prezentacja

student ma umiejętność konstruowania pisemnych
wypowiedzi inicjujących sądowoadministracyjną
kontrolę, z uwzględnieniem poprawności argumentacji
prawniczej oraz wymogów procesowych.

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_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

projekt

przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teorii oraz praktyki w naukach
o prawie i administracji.

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_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

prezentacja

zaproponować rozwiązania elementarnych problemów
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk
o administracji.

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_U12,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

projekt, prezentacja

student zna podstawowe relacje i sposób
funkcjonowania instytucji publicznych w skali krajowej
i na tle międzynarodowym, a także podstawowe
zależności między różnymi systemami.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Sylabusy
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U4

prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią
z zakresu prawa i administracji.

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_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

projekt, prezentacja

U5

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
student ma umiejętność poprawnej interpretacji tekstu
PRA_K3_U08,
prawnego w zakresie podstawowych pojęć prawa
PRA_K3_U09,
administracyjnego ustrojowego i materialnego,
PRA_K3_U10,
w nawiązaniu do uwarunkowań społecznych
PRA_K3_U11,
i ekonomicznych.
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

projekt, prezentacja

U6

student ma umiejętność krytycznej analizy tekstów
prawnych i orzecznictwa, z poprawnym
wykorzystaniem siatki pojęciowej z zakresu prawa
administracyjnego.

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_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

projekt, prezentacja

student ma znajomość i umiejętność uzyskiwania
niezbędnych danych do analizy (w kontekście
uzupełniania wiedzy prawniczej).

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_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

projekt, prezentacja

U7

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

myślenia i działania w sposób kreatywny.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

projekt, prezentacja

K2

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
student jest gotów odpowiednio określać priorytety dla
PRA_K3_K04,
realizacji zadań w pracy zawodowej.
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

projekt, prezentacja

K3

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

projekt, prezentacja

skonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności,
a także rozumie potrzebę stałego dokształcania się.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie projektu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przedmiotem zajęć jest konstruowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi
stanowiących rozwiązanie kazusowo opisanych stanów faktycznych, dotyczących
zwłaszcza najistotniejszych dla prawa administracyjnego zasad, w tym w
szczególności:
Zasada demokratycznego państwa prawnego
Zasada legalności (praworządności) w procesie stanowienia prawa i w procesie
stosowania prawa
Zasada prawa do sądu
-prawo do wyroku (wiążącego rozstrzygnięcia sprawy) a sądy administracyjne
-sąd właściwy
-sąd niezależny, niezawisły i bezstronny
-specyﬁka kontroli sądowoadministracyjnej (wady, zalety)
-dostęp do sądu (zakaz zamykania drogi sądowej)
-dwuinstancyjność postępowania – w tym sądowoadministracyjnego
-zasada szybkości - prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie (bez
zbędnej zwłoki)
Zasada kompetencyjności
Zasada aktualności
Zasada lex retro non agit
Zasada trwałości decyzji ostatecznej
Zasada ochrony praw dobrze (słusznie) nabytych
Zasada proporcjonalności
Pewność prawa a pewność obowiązywania prawa
Zasada efektywności
Zasada zrównoważonego rozwoju
Zasada ochrony interesu publicznego i indywidualnego
Zasada obiektywizmu
Zasada jawności administracyjnej
Zasady ustrojowe (organizacji administracji)
Prawo administracyjne a prawo karne – kary (sankcje) administracyjne
Prawo administracyjne a prawo cywilne
Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji
Kierunki zmian współczesnego prawa administracyjnego – tendencje
(jurycentryzm, postmodernizm, rozwój prawa prawniczego)

1.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, U6,
U7, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu odbywać się będzie na podstawie oceny
zdobytych przez studenta umiejętności konstruowania prawidłowej
argumentacji prawniczej w obszarze prawa administracyjnego. Kryteria
projekt, prezentacja
oceny: -prawidłowość merytoryczna argumentacji prawnej -prawidłowość
formalna pisma procesowego -umiejętność ustnej prezentacji
stanowiska.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach.

Sylabusy

1041 / 1069

Orzeczenia w postępowaniu cywilnym - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C00.5cac67ceee312.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie umiejętności sporządzania sentencji orzeczenia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zasady orzekania w sądowym postępowaniu cywilnym

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W14

zaliczenie pisemne
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W2

Konstrukcja orzeczeń w zależności od jego rodzaju

PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W19

W3

Umiejętność redagowania orzeczeń

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14

zaliczenie pisemne

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U18

zaliczenie pisemne

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Prawidłowo formułować sentencje orzeczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyrażania zasad orzekania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rodzaje orzeczeń (merytorycznych i formalnych), zarządzenia

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, wykład konwencjonalny

Sylabusy

1043 / 1069

Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Sporządzenie sentencji orzeczenia na podstawie wskazanego stanu
faktycznego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu Postępowanie cywilne sądowe.

Sylabusy
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Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C00.5cac67cc751a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot ma na celu uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych przy prawidłowym
formułowaniu i sporządzaniu pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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funkcje, instytucje, zasady i normy prawa cywilnego
procesowego w praktyce

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16

zaliczenie pisemne

W2

procesy stosowania prawa, ma umiejętność
identyﬁkacji stanów faktycznych, relewantnych
przepisów i dokonywania subsumcji

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16

zaliczenie pisemne

W3

ma pogłębioną wiedzę o miejscu poszczególnych
instytucji procesowych w systemie prawa cywilnego
procesowego oraz o relacji tego systemu z innymi
systemami społecznym

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16

zaliczenie pisemne

W4

zna i rozumie przyczyny naruszania prawa oraz
konsekwencje tego zjawiska

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

zaliczenie pisemne

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

zaliczenie pisemne

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

zaliczenie pisemne

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

praktycznie zastosować poszczególne przepisy
i instytucje procesowe w zakresie niezbędnym
do prawidłowego sporządzania i formułowania pism
procesowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podejmować adekwatne i prawidłowe czynności
procesowe w postępowaniu cywilnym zmierzające
do obrony praw i interesów strony i innych podmiotów
występujących w tym postępowaniu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie zadań problemowych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie pisma procesowego - zasada ustności i pisemności w postępowaniu
cywilnym

W1, W3

2.

Zasada koncentracji materiału procesowego w systemie dyskrecjonalnej władzy
sędziego i w systemie prekluzji, ciężar wspierania postępowania przez strony

W1, W3

3.

Rodzaje pism procesowych ( ze szczególnym uwzględnieniem pism
przygotowawczych ). Wymogi formalne i ﬁskalne pism procesowych.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

Pozew w postępowaniu zwykłym oraz konstrukcja wniosków dowodowych

W1, W2, W3, W4, U1, K1

5.

Pozew w postępowaniu nakazowym i uproszczonym

W1, W2, W3, W4, U1, K1

6.

Odpowiedź na pozew oraz dalsze pisma przygotowawcze

W1, W2, W3, W4, U1, K1

7.

Apelacja i odpowiedź na apelację

W1, W2, W3, W4, U1, K1

8.

Zażalenie i odpowiedź na zażalenie

W1, W2, W3, W4, U1, K1

9.

Wybrane szczególne środki zaskarżenia (zarzuty od nakazu zapłaty w
postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym, sprzeciw od wyroku zaocznego)

W1, W2, W3, W4, U1, K1

10.

wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego

W1, W2, W3, W4, U1, K1

11.

wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

W1, W2, W3, W4, U1, K1

12.

wniosek o zabezpieczenie roszczenia

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, opracowanie projektów pism procesowych w oparciu o otrzymane
dokumenty (spreparowane akta)
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie pism procesowych zleconych do samodzielnego opracowania w
oparciu o dostarczony stan faktyczny (spreparowane akta)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu z przedmiotu postępowanie cywilne

Sylabusy
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Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C00.5cac67d583c68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ekonomiczne znaczenia zjawiska niewypłacalności,
upadłości i restrukturyzacji

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04

egzamin pisemny, kazus

W2

ewolucja prawa upadłościowego oraz perspektyw jego
dalszego rozwoju, w szczególności w świetle
zmieniających się celów postępowania
upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego.
Podstawowe zasady prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08

egzamin pisemny, kazus

Sylabusy
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W3

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
przepisy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
PRA_K3_W12,
procesowego i materialnego
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

egzamin pisemny, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

identyﬁkacja interesów podmiotów dotkniętych
zjawiskiem niewypłacalności

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny, kazus

U2

interpretacja i stosowanie przepisów prawa
upadłościowego i restrukturyzacyjnego w sposób
prowadzący do wyników efektywnych ekonomicznie
(w tym z zastosowaniem celowościowej wykładni
prawa)

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny, kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zaproponowanie najbardziej optymalnego sposobu
postępowania zainteresowanych w sytuacji
wystąpienia zjawiska niewypłacalności

PRA_K3_K01

egzamin pisemny, kazus

K2

określenie, jakie kompetencje przysługują
uczestnikom postępowania upadłościowego lub
restrukturyzacyjnego i w jaki sposób powinny one być
wykonywane. Sporządzenie podstawowych pism
w toku postępowania upadłościowego lub
restrukturyzacyjnego.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05

egzamin pisemny, kazus

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

45

przygotowanie do zajęć

13

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

rozwiązywanie kazusów

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

32

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Niewypłacalność i upadłość na tle innych sposobów dochodzenia należności w
Polsce. Upadłość a restrukturyzacja. Wybrane modele prawa upadłościowego/
restrukturyzacyjnego w prawie obcym
2. Przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego (z
uwzględnieniem stosunku tych postępowań do siebie);
3. Skutki ogłoszenia upadłości dla sytuacji prawnej upadłego i osób pozostających
z nim w stosunkach prawnych
4. Konstrukcja masy upadłości i jej likwidacja;
5. Zaspokojenie wierzycieli i realizacja zabezpieczeń rzeczowych w upadłości;
7. Skutki ukończenia postępowania (z uwzględnieniem przygotowanej likwidacji)
8. Odrębności dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób
nieprowadzących działalności gospodarczej;
9. Rodzaje i funkcje postępowań restrukturyzacyjnych
10. Skutki wszczęcia poszczególnych typów postępowań restrukturyzacyjnych i
ich przebieg;
11. Treść i sposoby przyjęcia układu oraz jego skutki.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, kazus

4 kazusy punktowane po 5 pkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie
co najmniej 10 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdane prawo cywilne i postępowanie cywilne. Zalecane zdane prawo gospodarcze i handlowe.

Sylabusy
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Symulacja procesu cywilnego - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C00.5cac67d5b3f1a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie umiejętności praktycznych przed udział w pisemnej części symulowanego procesu cywilnego oraz
w rozprawie. Przygotowanie do reprezentacji przed sądem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

znajomość znaczenia i funkcji systemu prawa
cywilnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu
konﬂiktów społecznych, znajomość szczegółowych
zagadnień w obrębie prawa cywilnego cz. I, znajomość
metod prawniczych – analizy, argumentacji
i interpretacji, podstawowych metod uzyskiwania
niezbędnych danych dla pogłębionej analizy zjawisk
prawnych, profesjonalnych narzędzi dla zdobywania
informacji prawniczych.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie

W2

świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby
uzupełniania wiedzy o nich; świadomość, jakie
konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą
decyzje podejmowane przez prawnika; świadomość
potrzeby podejmowania ciągłych działań na rzecz
podwyższania poziomu świadomości prawnej
w społeczeństwie, świadomość wpływu decyzji
i działań prawnika na społeczną ocenę prawa oraz
instytucji stosujących prawo

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14

zaliczenie

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U14

zaliczenie

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

umiejętność wyjaśnienia procesu stosowania prawa,
wyjaśnienia naruszenia prawa, ustalania, analizy,
interpretacji i klasyﬁkacji stanów faktycznych,
z którymi mają być łączone określone konsekwencje
prawne; identyﬁkacji, analizy, interpretacji przepisów
prawnych, które można zastosować dla
rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego;
kwaliﬁkacji prawnej stanu faktycznego; podjęcia
decyzji o konsekwencjach prawnych stanu
faktycznego oraz jej uzasadnienia; formułowania
i prezentowania problemów badawczych i poprawnie
metodologicznie ich opracowywania; wyszukiwania
informacji o prawie polskim i zagranicznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

praktyki zawodowej, wzięcia udziału w konkursach
krasomówczych i konkursach mających na celu
przygotowanie pism procesowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

przygotowanie dokumentacji

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Warsztaty obejmują materię całości prawa cywilnego w zakresie wynikającym z
akt przygotowanej sprawy sądowej oraz proceduralną materię odnoszącą się
wymogów pism procesowych; ponadto w ramach warsztatów studenci nabywają
wiedzę i umiejętności argumentacji prawniczej stosowanej w pismach
procesowych oraz podczas rozprawy, a także znajomość postępowania cywilnego.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obowiązkowy i aktywny udział w symulowanym procesie w wyznaczonej
roli procesowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z prawa cywilnego i procedury cywilnej

Sylabusy
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Wykonywanie orzeczeń administracyjnych i sądowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C00.5cac67d552d66.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedstawienie instrumentów, przy wykorzystaniu których ustawodawca pozwala zapewnić wykonanie
obowiązków mających źródło w normach przynależnych do prawa cywilnego i administracyjnego (sygnalnie –
także do prawa karnego). Systematyzacja i poszerzenie wiedzy na powyższy temat uzyskanej na zajęciach
z postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i cywilnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

1054 / 1069

W1

znajomość zasad, według których należy kwaliﬁkować
obowiązki, jako podlegające wykonaniu na drodze
egzekucji i innymi sposobami przewidzianymi przez
prawo

PRA_K3_W11

egzamin

W2

znajomość reguł decydujących o drodze egzekucji
sądowej i administracyjnej w celu wykonania
określonego obowiązku

PRA_K3_W11,
PRA_K3_W12

egzamin

W3

znajomość pojęć, konstrukcji i instytucji procesowych
postępowania egzekucyjnego sądowego
i administracyjnego oraz występujących pomiędzy
nimi podobieństw i różnic

PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13

egzamin

W4

znajomość uprawnień procesowych przyznanych
podmiotom uczestniczącym w postępowaniu
egzekucyjnym administracyjnym i sądowym (w tym
przede wszystkim w zakresie inicjowania tych
postepowań oraz korzystania ze środków prawnych
zwyczajnych i nadzwyczajnych)

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umiejętność analizowania i stosowania przepisów
określających postępowanie właściwe do wykonania
orzeczenia na drodze egzekucyjnej i innej

PRA_K3_U04

egzamin

U2

umiejętność rozumienia i wyjaśniania procesu
wykonania indywidualnej normy prawnej ustalonej
w orzeczeniu

PRA_K3_U06

egzamin

U3

umiejętność identyﬁkacji, analizy i interpretacji
zasadniczych przepisów prawnych mających
zastosowanie w postępowaniach zmierzających
do wykonania orzeczeń sądowych, administracyjnych
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

K1

posiadanie świadomości zmienności regulacji
procesowej określającej zasady wykonania orzeczeń
sądowych, administracyjnych
i sądowoadministracyjnych oraz konieczności ciągłego
uzupełniania wiedzy w tym zakresie

PRA_K3_K01

egzamin

K2

posiadanie świadomości konsekwencji społecznych
i indywidualnych stosowania prawa w postępowaniach
zmierzających do wykonania orzeczeń sądowych,
administracyjnych i sądowoadministracyjnych, wpływu
czynności podejmowanych w postępowaniach
wykonawczych na społeczną ocenę działalności
organów państwa i porządku prawnego oraz
konieczności podejmowania przez prawników
stosujących prawo ciągłych działań na rzecz
podniesienia poziomu świadomości i kultury prawnej
w społeczeństwie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

1055 / 1069

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obowiązek i jego źródła (ustawa, niewiążąca konkretyzacja przez stronę, wiążąca
konkretyzacja aktem jurysdykcyjnym organu państwa – decyzją administracyjną,
orzeczeniem sądowym).
Wykonanie obowiązku – dobrowolne i przy wykorzystaniu środków przymusu
państwowego.
Okoliczności warunkujące wykonanie obowiązku (natychmiastowa wykonalność
wynikająca z ustawy i z orzeczenia organu procesowego, ostateczność decyzji,
prawomocność wyroku).
Wykonanie obowiązku przy wykorzystaniu środków przymusu przewidzianych
przepisami o postępowaniu egzekucyjnym.
Wykonanie obowiązku innymi metodami niż przy wykorzystaniu środków
przymusu przewidzianych przepisami o postępowaniu egzekucyjnym;
postępowania przed organami państwa mające charakter wykonawczych.
Wykonanie orzeczeń sądów administracyjnych przez organy administracji, których
orzeczenia te dotyczą (zrealizowanie kompetencji do wydania aktu albo podjęcia
innego działania jako forma wykonania orzeczenia).

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

Sylabusy
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2.

„Egzekucja” i „postępowanie egzekucyjne”:
– znaczenie pojęć i ich wzajemne relacje
cel i funkcje postępowania egzekucyjnego
Rodzaje egzekucji:
a) na podstawie kryterium rodzaju organów prowadzących postępowanie
egzekucyjne:
- sądowa,
- administracyjna.
b) z uwagi na rodzaj składników majątkowych, do których kierowane są czynności
egzekucyjne:
- singularna,
- uniwersalna (prawo upadłościowe i naprawcze).
c) z uwagi na rodzaj świadczeń egzekwowanych w postępowaniu:
- świadczeń pieniężnych,
- świadczeń niepieniężnych.
d) szczególne rodzaje: (przeciwko Skarbowi Państwa, świadczeń alimentacyjnych,
w celu zniesienia współwłasności)

W3, U2, U3, K1, K2

Postępowanie upadłościowe a postępowanie egzekucyjne
Przesłanki wyznaczenia drogi egzekucji sądowej i administracyjnej
- cechy obowiązku podlegającego przymusowemu wykonaniu
- źródła obowiązku podlegającego przymusowemu wykonaniu
Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
Zasady administracyjnego i sądowego postępowania egzekucyjnego oraz
gwarancje ich przestrzegania – porównanie
Podstawy egzekucji administracyjnej i sądowej (tytuł wykonawczy i wniosek
egzekucyjny)
Organy egzekucyjne
Strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego

3.

Przebieg postępowania egzekucyjnego
- czynności egzekucyjne
- zawieszenie postępowania egzekucyjnego (przesłanki i skutki)
- przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego (przesłanki i skutki)

W3, W4, U2, U3, K1, K2

Zajęcie rzeczy lub prawa w postępowaniu egzekucyjnym i jego skutki
Środki merytorycznej obrony przed egzekucją
Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
Egzekucja świadczeń pieniężnych - środki egzekucyjne stosowane w egzekucji
świadczeń pieniężnych
Egzekucja świadczeń niepieniężnych - środki egzekucyjne stosowane w egzekucji
świadczeń niepieniężnych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie odpowiedzi na pytania otwarte (5) i
problemowe (3) na tle kazusu. Czas trwania egzaminu 1 godzina. 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. 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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Moduł przeznaczony dla osób, które ukończyły lub równocześnie realizują moduły postępowanie administracyjne i
sądowoadministracyjne oraz postępowanie cywilne. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Compliance - zapewnienie zgodności regulacyjnej w organizacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C00.1586939558.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi compliance. W
szczególności przedmiot ukierunkowany jest na zdobycie i rozwój umiejętności praktycznego rozumienia
i korzystania z przewidzianych narzędzi zapewnienia zgodności regulacyjnej, w tym wewnętrznych polityk
i procedur, wewnętrznych postępowań wyjaśniających, systemów whistleblowing.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

1059 / 1069

W1

Pojęcie compliance, cel wprowadzanie funkcji
compliance, ryzyko braku zgodności

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11

W2

Obowiązki compliance wynikające z prawa
powszechnego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15

projekt, egzamin

W3

Compliance management system – czym jest, jaki jest
cel jego wdrożenia

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10

projekt, egzamin

W4

Zagadnienie wewnętrznych postępowań
wyjaśniających – cel, sposób prowadzenia, podstawy
prawne

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W15

projekt, egzamin

W5

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
Zagadnienie whistleblowing’u (zgłaszanie
PRA_K3_W04,
nieprawidłowości w organizacji oraz pojęcie sygnalisty) PRA_K3_W06,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W15

projekt, egzamin

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

U3

Umiejętność krytycznej analizy regulacji
wewnętrznych

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06

projekt, egzamin

Umiejętność określenia obowiązków compliance

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U09

projekt, egzamin

Umiejętność identyﬁkacji i wskazania najistotniejszych
etapów wewnętrznych postępowań wyjaśniających

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

projekt, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wspieranie wdrażania compliance w organizacji

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

projekt, egzamin

K2

Wspieranie prowadzenia wewnętrznego postępowania
wyjaśniającego

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K08

projekt, egzamin

K3

Wspierania w posługiwaniu narzędziami
do zapewnienia zgodności w organizacji

PRA_K3_K02

projekt, egzamin

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Compliance - zarządzanie zgodnością w organizacji. Deﬁnicja pojęcia,
standardy globalne, Compliance Management System, funkcja compliance w
organizacji, obowiązki prawne wprowadzenie compliance.

W1, W2, W3, U2, K1, K3

2.

2. Compliance Management System – modele systemu zarządzania zgodnością,
good governance i ład korporacyjny a funkcja compliance.

W1, W2, W3, W5, U2, K1,
K3

3.

3. Ryzyko braku zgodności – tzw. trzy linie obrony, analiza ryzyk compliance.

W1, W3, U1, U2, K1, K3

4.

4. Polityka compliance a polityki i regulacje wewnętrzne organizacji –kodeksy
etyki, polityki antykorupcyjne, HR compliance.

W1, W2, W4, W5, U1, U3,
K1, K2, K3

5.

5. Obowiązki compliance a tzw. sektory regulowane – bankowy, farmaceutyczny –
krajowe i unijne regulacje (m. in. MiFID II, MAR, IV AML).

W1, W2, W4, W5, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

6.

6. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające – podstawy prawne, rodzaje (m.in.
dyscyplinarne, whistleblowing’owe, antymobbingowe), metodologia prowadzenia,
źródła i kanały wykrywania nieprawidłowości.

W2, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

7.

7. Whistleblowing – system zgłaszania nieprawidłowości, etymologia, cel,
implementacja, rola prawnika w procesie wyjaśniania nieprawidłowości,
sygnalizowanie wewnętrzne i zewnętrzne, rodzaje odpowiedzialności.

W2, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.

8. Sygnalista – zakres i podstawy prawne ochrony na gruncie obowiązujących
przepisów, Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
Unii

W2, W4, W5, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza
mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy student pracuje nad indywidualnym projektem (podczas semestru).
Ocena końcowa zostaje wystawiona w oparciu o opracowany przez
studenta raport podsumowujący semestralną pracę nad projektem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z prawa cywilnego

Sylabusy
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Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33C00.620e19a8a6f1b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie podstawowych wiadomości dotyczących publicznych i prywatnych systemów ubezpieczeń w UE
i Polsce.

C2

Uzyskanie pogłębionej wiedzę o reżimie prawnym umowy ubezpieczenia przy uwzględnieniu prawa
konsumenckiego, ochrony danych osobowych, konkurencji.

C3

Nabycie umiejętności odnalezienia bardziej zaawansowanych informacji o szczegółowych zagadnienia prawa
rynku ubezpieczeniowego.

C4

Nabycie umiejętności analizowania podstawowych dokumentów stosowanych w sektorze ubezpieczeniowych
(polisa ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, zlecenie brokerskie).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

prawną i ekonomiczną specyﬁkę umów w sektorze
ubezpieczeń gospodarczych.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

metodologię prawa zobowiązań umownych i regulacji
rynku ubezpieczeniowego, a także potraﬁ poszukiwać
materiałów normatywnych i doktrynalnych
w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych
w Polsce i UE.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15,
PRA_K3_W16,
PRA_K3_W19

egzamin pisemny

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozstrzygać praktyczne przypadki w dziedzinie prawa
ubezpieczeń gospodarczych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

rozstrzygania sporów z zakresu ubezpieczeniowego
uwzględniając społeczne znaczenie sprzecznych
interesów stron oraz system wartości leżący
u podstaw systemu prawa ubezpieczeniowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

10

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do egzaminu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem wykładu są regulacje prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego
oraz typowych umów zawieranych w sektorze ubezpieczeń gospodarczych w
prawie polskim przy uwzględnieniu kontekstu UE i prawno-porównawczego.

W1, W2, U1, K1

2.

Analiza sposobu i założeń regulacji rynku ubezpieczeniowego w UE i Polsce.

W1, K1

3.

Analiza regulacji umowę ubezpieczenia na gruncie k.c. oraz ustawodawstwa
szczegółowego

W1, W2, U1, K1

4.

Analiza reżimu prawnego pośredników ubezpieczeniowych i ochrony klienta w
dystrybucji ubezpieczeń

W1, W2, U1, K1

5.

Prezentacja mechanizmów ochrony praw i interesów klientów ubezpieczeniowych
w sporach z ubezpieczycielami

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony przedmiot "prawo cywilne".

Sylabusy
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Seminarium magisterskie V rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33000.5cac67cda04c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
zagadnienia z zakresu problematyki prowadzonego
PRA_K3_W08,
seminarium, które mogą obejmować - w zależności
PRA_K3_W09,
od tematyki seminarium - zagadnienia poszczególnych
PRA_K3_W10,
dogmatyk prawniczych, ﬁlozoﬁi, teorii lub etyki
PRA_K3_W11,
prawniczej.
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

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 9

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

150

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

290

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
320

ECTS
20.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* 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
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność studenta na zajęciach. Rozliczenie roczne.

Semestr 10
Metody nauczania:
seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność studenta na zajęciach. Złożenie pracy magisterskiej
i jej zatwierdzenie przez Promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium dla studenta V roku.

Sylabusy
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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

Charakterystyka kierunku
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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.

Charakterystyka kierunku
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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.

Nauka, badania, infrastruktura
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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 – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot;
b. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania
studenta do napisania pracy dyplomowej;
c. tutoring – forma kształcenia polegająca na indywidualnym kształtowaniu kompetencji i postaw studenta, w
szczególności na wspieraniu rozwoju naukowego;
d. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w
szczególności w zakresie sporządzania pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;
e. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu w określonej formie;
f. proseminarium – forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do udziału w seminarium;
g. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i
studentów;
h. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w
zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;
i. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod
kierunkiem prowadzącego przedmiot;
j. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);
k. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje cele uczenia się i
podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład konwersatorium, tutoring, szkolenie, projekt,
seminarium, proseminarium, lektorat oraz warsztat;
l. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie
wykładu, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną część przedmiotu.
Pomocniczą formą kształcenia mogą być: ćwiczenia, konwersatorium oraz warsztat.
m. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;
n. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo
wykładu o długości jednej godziny, lektur, infograﬁki;
o. egzamin online – weryﬁkacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych
umożliwiających komunikację na odległość.
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 innych 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 oraz
przedmioty specjalizacyjne mogą się odbywać poza terminami zjazdów.
6. Plan studiów obejmuje trzy moduły: przedmioty obowiązkowe, podstawowe i specjalizacyjne.
7. Przedmioty mogą być organizowane jako:

Program

6 / 399

a. zajęcia stacjonarne, zdalne lub hybrydowe;
b. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;
c. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze, z wyłączeniem przedmiotów
podstawowych i obowiązkowych;
d. 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
podstawowych i obowiązkowych;
e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączeniem
przedmiotów podstawowych i obowiązkowych.
8. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty specjalizacyjne. W uzasadnionym
przypadku mogą być usuwane przedmioty specjalizacyjne.
9. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej
wersji.
10. Udział w wykładach jest nieobowiązkowy. Zasady uczestnictwa w pozostałych zajęciach określa koordynator przedmiotu.
Rozdział II
Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS
1. Wykład kończy 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 formach kształcenia kończy się zaliczeniem, a studencka
poradnia prawna - zaliczeniem na ocenę.
4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, proseminaria, tutoring, 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 przedmiotu.
Rozdział III
Zaliczenie roku
1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie innych warunków określonych w
programie i planie studiów.
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 obowiązkowego albo
podstawowego .
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
Przedmioty obowiązkowe
1. Przedmioty obowiązkowe 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
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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 na
poziomie co najmniej 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,IV lub V roku studiów.
Rozdział V
Przedmioty podstawowe
1. Student ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 11 przedmiotów podstawowych:
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).
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
Przedmioty specjalizacyjne
1. Przedmiotami specjalizacyjnymi są przedmioty, których celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych, w tym szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna oraz lektoraty prawnicze.
2. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia.
3. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim, jest ogłaszany w
harmonogramie zajęć na dany rok..
4. Student, za zgodą Dziekana, może w toku studiów dodatkowo zaliczyć:
a. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ,
b. jeden przedmiot w ramach współpracy UJ z UNA EUROPA lub innymi sieciami partnerskimi,
c. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales,
d. przedmioty poza programem studiów oferowane na WPiA UJ,
e. Szkoły prawa obcego, które są w ofercie programowej na WPiA UJ na kierunku prawo studia stacjonarne,
f. Studencką Poradnię Prawną UJ.
Rozdział VII
Ukończenie studiów
1. Dla ukończenia jednolitych studiów magisterskich konieczne jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, uzyskanie
jej pozytywnej oceny oraz zdanie egzaminu dyplomowego w formie ustnej.
2. Zasady składania i zatwierdzania prac dyplomowych określają odrębne przepisy.
3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:
a. ½ średniej ocen z egzaminów,
b.¼ oceny pracy dyplomowej ,
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c.¼ oceny z egzaminu dyplomowego .
4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki oraz szkolenia BHK z wyjątkiem zaliczenia na ocenę w
ramach Studenckiej Poradni Prawnej UJ.
5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.
Rozdział VIII
Harmonogram zajęć
1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram zajęć 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 zajęć 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.
Rozdział IX
Rejestracja na przedmioty
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 w miejsce przedmiotu
powtarzanego.
3. Rejestracja 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 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 uniwersyteckiego adresu w domenie uj.edu.pl. 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; przynajmniej jeden
termin musi być wyznaczony w sesji zasadniczej i przynajmniej jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów
przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem
sesji, a w przypadku przedmiotów całorocznych - 1 miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. W przypadku studentów, którzy
powtarzają przedmiot, Dziekan Wydziału na wniosek koordynatora przedmiotu może wyrazić zgodę na egzamin w innym
terminie.
2. W przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału może
wyrazić zgodę na egzamin poza sesją. W tym przypadku wyznaczane są co najmniej 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
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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 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.
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 przeprowadzania egzaminów
1. Egzaminy przeprowadzane są w formie pisemnej lub ustnej, określonej w sylabusie przedmiotu.
2. Za zgodą Dziekana Wydziału, egzamin zaplanowany w formie pisemnej mogą składać w formie ustnej:
a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;
b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w danej formie, na podstawie orzeczenia o stopniu
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, koordynator przedmiotu - stosownie do
możliwości - 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 do wglądu do ocenionej pracy pisemnej na zasadach określonych w regulaminie studiów.
Miejsce i termin wglądu do prac ustala koordynator przedmiotu. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień
dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel
akademicki.
9. Zasady przeprowadzania egzaminów z języka obcego określa Jagiellońskie Centrum Językowe.
Rozdział XII
Zajęcia pomocnicze
1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że
koordynator przedmiotu 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 student przygotowuje pod kierunkiem promotora.
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Rozdział XIV
Postanowienie końcowe
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

12

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

144

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.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkiem ukończenia studió w jest uzyskanie przez studenta w toku studió w co najmniej 300 punktó w ECTS, przygotowanie
i złoż enie pracy dyplomowej (magisterskiej) i złoż enie oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego), a także
spełnienie innych warunkó w określonych w programie studió w dla poszczegó lnych 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

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

Umiejętności

Efekty uczenia się
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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

PRA_K3_K01

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

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

Efekty uczenia się

PRK
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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

Efekty uczenia się
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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
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Archeologia prawa

21

4,0

egzamin

F

BHK

5

-

zaliczenie

O

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

21

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

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

Przedmiot

Grupa przedmiotów historycznoprawnych

O

Jeden przedmiot do wyboru
Historia państwa i prawa polskiego

42

-

-

F

Prawo rzymskie

42

-

egzamin

F

Powszechna historia prawa

42

-

-

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

-

-

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

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

Prawo konstytucyjne

42

-

-

O

Prawo kościelne i wyznaniowe

49

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

42

-

egzamin

F

Prawo wyborcze

28

6,0

egzamin

F

Problematyka wielokulturowości

21

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Psychologia społeczna

28

6,0

egzamin

F

Socjologia prawa

49

7,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

21

4,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

21

4,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

28

6,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

28

6,0

egzamin

F

Wstęp do prawoznawstwa

49

9,0

egzamin

O

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

28

6,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

28

6,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

21

4,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

21

4,0

egzamin

F

Socjologia prawa

49

7,0

egzamin

F

Psychologia społeczna

28

6,0

egzamin

F

Problematyka wielokulturowości

21

4,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

28

6,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

42

11,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

49

7,0

egzamin

F

Prawo konstytucyjne

42

11,0

egzamin

O

Powszechna historia prawa

42

11,0

egzamin

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

28

6,0

egzamin

F

Polskie tradycje demokratyczne

21

4,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

28

6,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

28

7,0

egzamin

F

Organizacje międzynarodowe

21

4,0

egzamin

F

Nauka o policji

28

6,0

egzamin

F

Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Logika dla prawników

49

9,0

egzamin

O

Informatyka

21

4,0

zaliczenie

F

Historia polskiej myśli politycznej

21

4,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

42

11,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia nowożytnej administracji

49

7,0

egzamin

F

Historia i prawo Islamu

21

4,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

49

7,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa przedmiotów historycznoprawnych

O

Jeden przedmiot do wyboru
Prawo rzymskie

42

11,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

42

11,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

42

11,0

egzamin

F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym

21

4,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

21

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

21

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

21

4,0

egzamin

F

Archeologia prawa

21

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

28

6,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

28

6,0

egzamin

F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce

21

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c.

21

5,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

21

4,0

egzamin

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

21

4,0

egzamin

F

Społeczeństwo obywatelskie

21

4,0

egzamin

F

Socjologia prawa

49

7,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

21

4,0

zaliczenie

F

Samorządy zawodowe

21

4,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

42

-

-

F

Psychologia społeczna

28

6,0

egzamin

F

Problematyka wielokulturowości

21

4,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych

21

4,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

21

4,0

egzamin

F

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo wyborcze

28

6,0

egzamin

F

Prawo rolne

49

7,0

egzamin

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

49

7,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

42

-

-

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

49

7,0

egzamin

F

Prawo karne (materialne)

42

-

-

O

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

21

4,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

49

6,0

egzamin

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

21

4,0

egzamin

F

Prawo cywilne

98

-

-

O

Prawo administracyjne

42

-

-

O

Powszechna historia prawa

42

-

-

F

Porównawcza historia ustrojów państwowych

28

6,0

egzamin

F

Polskie tradycje demokratyczne

21

4,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

28

6,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

28

6,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

28

7,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

21

4,0

egzamin

F

Organizacje międzynarodowe

21

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

21

4,0

egzamin

F

Nauka o policji

28

6,0

egzamin

F

Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Lektorat - język obcy nowożytny

21

-

brak
zaliczenia

O

Kultury prawne Azji i Afryki

28

6,0

egzamin

F

Kryminologia

49

7,0

egzamin

F

Kryminalistyka

49

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

42

-

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

21

5,0

egzamin

F

Informatyka

21

4,0

zaliczenie

F

Historia polskiej myśli politycznej

21

4,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

42

-

-

F

Historia nowożytnej administracji

49

7,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia i prawo Islamu

21

4,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

49

7,0

egzamin

F

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

21

5,0

egzamin

F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym

21

4,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

21

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

21

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

21

4,0

egzamin

F

Courtroom Drama

28

6,0

egzamin

F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law

21

5,0

egzamin

F

Archeologia prawa

21

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

Egzekutywa w systemach demokratycznych

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

Kultury prawne Azji i Afryki

28

6,0

egzamin

F

Lektorat - język obcy nowożytny

21

-

brak
zaliczenia

O

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

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

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

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 administracyjne

42

11,0

egzamin

O

Prawo cywilne

98

22,0

egzamin

O

Prawo dyplomatyczne i konsularne

21

4,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

49

6,0

egzamin

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

21

4,0

egzamin

F

Prawo karne (materialne)

42

11,0

egzamin

O

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 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 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

9,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

21

4,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

21

4,0

zaliczenie

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

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Teoria władzy politycznej

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

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium

21

4,0

egzamin

O

Współczesne ustroje państwowe

28

7,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

28

6,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

28

6,0

egzamin

F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce

21

4,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c.

21

5,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

21

4,0

egzamin

F

Tech Law and Social Media

14

4,0

zaliczenie

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

21

4,0

egzamin

F

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z
zakresu prawa pracy - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Społeczeństwo obywatelskie

21

4,0

egzamin

F

Socjologia prawa

49

7,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

21

4,0

zaliczenie

F

Samorządy zawodowe

21

4,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

42

-

-

F

Psychologia społeczna

28

6,0

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

Proces karny w praktyce - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Proces karny

42

-

-

O

Problematyka wielokulturowości

21

4,0

egzamin

F

Prawo znaków towarowych

21

4,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych

21

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

21

4,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

28

6,0

egzamin

F

Prawo własności intelektualnej

42

-

-

F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

49

7,0

egzamin

F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce

28

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

42

-

egzamin

F

Prawo rolne

49

7,0

egzamin

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo prywatne międzynarodowe

42

-

-

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

42

-

-

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

49

7,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

42

-

-

F

Prawo medyczne z elemantami bioetyki

42

-

-

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

49

7,0

egzamin

F

Prawo karne wykonawcze

49

7,0

egzamin

F

Prawo karne (materialne)

42

-

-

O

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

21

4,0

egzamin

F

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

49

6,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze i handlowe

42

-

-

F

Prawo ﬁnansowe

42

-

-

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

21

4,0

egzamin

F

Prawo cywilne

98

-

-

O

Prawo budowlane

21

4,0

egzamin

F

Prawo administracyjne

42

-

-

O

Prawne zagadnienia dowodów

21

4,0

egzamin

F

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

21

4,0

zaliczenie

F

Powszechna historia prawa

42

-

-

F

Postępowanie w sprawach nieletnich

21

4,0

egzamin

F

Postępowanie cywilne

42

-

-

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

42

-

-

O

Postępowania karne szczególne

21

4,0

egzamin

O

Przedmiot
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Porównawcza historia ustrojów państwowych

28

6,0

egzamin

F

Polskie tradycje demokratyczne

21

4,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

28

6,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

28

6,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

28

7,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

21

4,0

egzamin

F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Organizacje międzynarodowe

21

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

21

4,0

egzamin

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Nauka o policji

28

6,0

egzamin

F

Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Lektorat - język obcy nowożytny

21

-

brak
zaliczenia

O

Kultury prawne Azji i Afryki

28

6,0

egzamin

F

Kryminologia

49

7,0

egzamin

F

Kryminalistyka

49

7,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

21

5,0

egzamin

F

Informatyka

21

4,0

zaliczenie

F

Historia polskiej myśli politycznej

21

4,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

42

-

-

F

Historia nowożytnej administracji

49

7,0

egzamin

F

Historia i prawo Islamu

21

4,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

49

7,0

egzamin

F

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

21

5,0

egzamin

F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym

21

4,0

egzamin

F

European and International Transport Law

21

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

21

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

21

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

21

4,0

egzamin

F

Courtroom Drama

28

6,0

egzamin

F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law

21

5,0

egzamin

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

14

3,0

egzamin

F

Archeologia prawa

21

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów

23 / 399

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

10

2,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium

21

4,0

egzamin

O

Współczesne ustroje państwowe

28

7,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

28

6,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

28

6,0

egzamin

F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce

21

4,0

egzamin

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c.

21

5,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

21

4,0

egzamin

F

Tech Law and Social Media

14

4,0

zaliczenie

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

21

4,0

egzamin

F

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z
zakresu prawa pracy - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Społeczeństwo obywatelskie

21

4,0

egzamin

F

Socjologia prawa

49

7,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

21

4,0

zaliczenie

F

Samorządy zawodowe

21

4,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

42

9,0

egzamin

F

Psychologia społeczna

28

6,0

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

Proces karny w praktyce - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Proces karny

42

11,0

egzamin

O

Problematyka wielokulturowości

21

4,0

egzamin

F

Prawo znaków towarowych

21

4,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych

21

4,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

21

4,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

28

6,0

egzamin

F

Prawo własności intelektualnej

42

9,0

egzamin

F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

49

7,0

egzamin

F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce

28

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

42

11,0

egzamin

F

Przedmiot
Tutoring

F
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Przedmiot
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo rolne

49

7,0

egzamin

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo prywatne międzynarodowe

42

9,0

egzamin

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

42

9,0

egzamin

F

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

49

7,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

42

9,0

egzamin

F

Prawo medyczne z elemantami bioetyki

42

9,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

49

7,0

egzamin

F

Prawo karne wykonawcze

49

7,0

egzamin

F

Prawo karne (materialne)

42

11,0

egzamin

O

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

21

4,0

egzamin

F

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

49

6,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze i handlowe

42

9,0

egzamin

F

Prawo ﬁnansowe

42

9,0

egzamin

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

21

4,0

egzamin

F

Prawo cywilne

98

22,0

egzamin

O

Prawo budowlane

21

4,0

egzamin

F

Prawo administracyjne

42

11,0

egzamin

O

Prawne zagadnienia dowodów

21

4,0

egzamin

F

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

21

4,0

zaliczenie

F

Powszechna historia prawa

42

11,0

egzamin

F

Postępowanie w sprawach nieletnich

21

4,0

egzamin

F

Postępowanie cywilne

42

11,0

egzamin

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

42

11,0

egzamin

O

Postępowania karne szczególne

21

4,0

egzamin

O

Porównawcza historia ustrojów państwowych

28

6,0

egzamin

F

Polskie tradycje demokratyczne

21

4,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

28

6,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

28

6,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

28

7,0

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

21

4,0

egzamin

F

Przedmiot
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Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Organizacje międzynarodowe

21

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

21

4,0

egzamin

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Nauka o policji

28

6,0

egzamin

F

Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Lektorat - język obcy nowożytny

21

-

brak
zaliczenia

O

Kultury prawne Azji i Afryki

28

6,0

egzamin

F

Kryminologia

49

7,0

egzamin

F

Kryminalistyka

49

7,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

21

5,0

egzamin

F

Informatyka

21

4,0

zaliczenie

F

Historia polskiej myśli politycznej

21

4,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

42

11,0

egzamin

F

Historia nowożytnej administracji

49

7,0

egzamin

F

Historia i prawo Islamu

21

4,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

49

7,0

egzamin

F

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

21

5,0

egzamin

F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym

21

4,0

egzamin

F

European and International Transport Law

21

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

21

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

21

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

21

4,0

egzamin

F

Courtroom Drama

28

6,0

egzamin

F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law

21

5,0

egzamin

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

14

3,0

egzamin

F

Archeologia prawa

21

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot
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ECTS
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Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium

21

4,0

egzamin

O

Współczesne ustroje państwowe

28

7,0

egzamin

F

Współczesna myśl socjologiczno-prawna

28

6,0

egzamin

F

Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna

28

6,0

egzamin

F

Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce

21

4,0

egzamin

F

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

The Constitutional and Legal History of East Central Europe till the 20
th c.

21

5,0

egzamin

F

Teoria władzy politycznej

21

4,0

egzamin

F

Tech Law and Social Media

14

4,0

zaliczenie

F

Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny

21

4,0

egzamin

F

Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach z
zakresu prawa pracy - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Społeczeństwo obywatelskie

21

4,0

egzamin

F

Socjologia prawa

49

7,0

egzamin

F

Słynne krakowskie procesy sądowe

21

4,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie IV rok

21

-

-

O

Samorządy zawodowe

21

4,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

42

-

-

F

Psychologia społeczna

28

6,0

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

Proces karny w praktyce - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Proces karny

42

-

-

O

Problematyka wielokulturowości

21

4,0

egzamin

F

Prawo znaków towarowych

21

4,0

egzamin

F

Prawo zamówień publicznych

21

4,0

egzamin

F

Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej

21

4,0

egzamin

F

Prawo wyborcze

28

6,0

egzamin

F

Prawo własności intelektualnej

42

-

-

F

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej

49

7,0

egzamin

F

Prawo samorządu terytorialnego w Polsce

28

7,0

egzamin

F

Prawo rolne

49

7,0

egzamin

F

Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo prywatne międzynarodowe

42

-

-

F

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

42

-

-

F

Przedmiot
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weryﬁkacji

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

49

7,0

egzamin

F

Prawo międzynarodowe publiczne

42

-

-

F

Prawo medyczne z elemantami bioetyki

42

-

-

F

Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

49

7,0

egzamin

F

Prawo karne wykonawcze

49

7,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

42

-

-

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

21

4,0

egzamin

F

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

49

6,0

egzamin

F

Prawo gospodarcze i handlowe

42

-

-

F

Prawo ﬁnansowe

42

-

-

F

Prawo dyplomatyczne i konsularne

21

4,0

egzamin

F

Prawo budowlane

21

4,0

egzamin

F

Prawne zagadnienia dowodów

21

4,0

egzamin

F

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

21

4,0

zaliczenie

F

Postępowanie w sprawach nieletnich

21

4,0

egzamin

F

Postępowanie cywilne

42

-

-

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

42

-

-

O

Postępowania karne szczególne

21

4,0

egzamin

O

Porównawcza historia ustrojów państwowych

28

6,0

egzamin

F

Polskie tradycje demokratyczne

21

4,0

egzamin

F

Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym

28

6,0

egzamin

F

Polityka kryminalna

28

6,0

egzamin

F

Polityka gospodarcza

28

7,0

egzamin

F

Prawo rzymskie

42

-

egzamin

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

21

4,0

egzamin

F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Organizacje międzynarodowe

21

4,0

egzamin

F

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

21

4,0

egzamin

F

Ochrona dóbr osobistych - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Nauka o policji

28

6,0

egzamin

F

Przedmiot
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Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Lektorat - język obcy nowożytny

21

-

brak
zaliczenia

O

Kultury prawne Azji i Afryki

28

6,0

egzamin

F

Kryminologia

49

7,0

egzamin

F

Kryminalistyka

49

7,0

egzamin

F

Introduction to Comparative Law

21

5,0

egzamin

F

Informatyka

21

4,0

zaliczenie

F

Historia polskiej myśli politycznej

21

4,0

egzamin

F

Historia państwa i prawa polskiego

42

-

-

F

Historia nowożytnej administracji

49

7,0

egzamin

F

Historia i prawo Islamu

21

4,0

egzamin

F

Historia doktryn politycznych i prawnych

49

7,0

egzamin

F

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

21

5,0

egzamin

F

Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym

21

4,0

egzamin

F

European and International Transport Law

21

5,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

21

4,0

egzamin

F

Egzekutywa w systemach demokratycznych

21

4,0

egzamin

F

Dzieje parlamentaryzmu polskiego

21

4,0

egzamin

F

Courtroom Drama

28

6,0

egzamin

F

Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law

21

5,0

egzamin

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

14

3,0

egzamin

F

Archeologia prawa

21

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Archeologia prawa

21

4,0

egzamin

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

14

3,0

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

Egzekutywa w systemach demokratycznych

21

4,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

21

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 8
Przedmiot
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

European and International Transport Law

21

5,0

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

Kultury prawne Azji i Afryki

28

6,0

egzamin

F

Lektorat - język obcy nowożytny

21

12,0

egzamin

O

Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

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

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

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

Postępowania karne szczególne

21

4,0

egzamin

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

42

11,0

egzamin

O

Postępowanie cywilne

42

11,0

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

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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 internetu i treści cyfrowych - warsztat

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

21

4,0

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

42

11,0

egzamin

O

Proces karny w praktyce - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Psychologia społeczna

28

6,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

42

9,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

21

4,0

egzamin

F

Seminarium magisterskie IV rok

21

4,0

zaliczenie

O

Słynne krakowskie procesy sądowe

21

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

Tech Law and Social Media

14

4,0

zaliczenie

F

Teoria władzy politycznej

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

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Archeologia prawa

21

4,0

egzamin

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

14

3,0

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

Egzekutywa w systemach demokratycznych

21

4,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

21

4,0

egzamin

F

European and International Transport Law

21

5,0

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

-

-

F

Historia polskiej myśli politycznej

21

4,0

egzamin

F

Informatyka

21

4,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 9
Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Introduction to Comparative Law

21

5,0

egzamin

F

Kryminalistyka

49

7,0

egzamin

F

Kryminologia

49

7,0

egzamin

F

Kultury prawne Azji i Afryki

28

6,0

egzamin

F

Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

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

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

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

Postępowania karne szczególne

21

4,0

egzamin

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

42

-

-

O

Postępowanie cywilne

42

-

-

O

Postępowanie w sprawach nieletnich

21

4,0

egzamin

F

Powszechna historia prawa

42

-

-

F

Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej

21

4,0

zaliczenie

F

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

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 internetu i treści cyfrowych - warsztat

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

21

4,0

egzamin

F

Prawo karne wykonawcze

49

7,0

egzamin

F

Prawo kościelne i wyznaniowe

49

7,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

42

-

-

O

Proces karny w praktyce - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Psychologia społeczna

28

6,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

42

-

-

F

Samorządy zawodowe

21

4,0

egzamin

F

Seminarium magisterskie V rok

21

-

-

O

Słynne krakowskie procesy sądowe

21

4,0

zaliczenie

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

Tech Law and Social Media

14

4,0

zaliczenie

F

Teoria władzy politycznej

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

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Archeologia prawa

21

4,0

egzamin

F

Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych

14

3,0

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

Egzekutywa w systemach demokratycznych

21

4,0

egzamin

F

Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych

21

4,0

egzamin

F

European and International Transport Law

21

5,0

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

Kultury prawne Azji i Afryki

28

6,0

egzamin

F

Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

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

Przedmiot

Semestr 10
Przedmiot

Plany studiów

35 / 399

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Podstawy rzymskiego prawa publicznego

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

Postępowania karne szczególne

21

4,0

egzamin

O

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

42

11,0

egzamin

O

Postępowanie cywilne

42

11,0

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

Praktyka 1 miesiąc

90

3,0

zaliczenie

O

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 internetu i treści cyfrowych - warsztat

21

4,0

zaliczenie

F

Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego

21

4,0

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

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

42

11,0

egzamin

O

Proces karny w praktyce - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty

21

4,0

zaliczenie

F

Psychologia społeczna

28

6,0

egzamin

F

Publiczne prawo gospodarcze

42

9,0

egzamin

F

Samorządy zawodowe

21

4,0

egzamin

F

Seminarium magisterskie V rok

21

20,0

zaliczenie

O

Słynne krakowskie procesy sądowe

21

4,0

zaliczenie

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

Tech Law and Social Media

14

4,0

zaliczenie

F

Teoria władzy politycznej

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

Tutoring

10

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów

37 / 399

Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Archeologia prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb8c421.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

39 / 399

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

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

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

PRA_K3_K04,
jest gotów do dalszego kształcenia i zgłębiania wiedzy,
PRA_K3_K06,
w tym wiedzy na temat historii funkcjonujących
PRA_K3_K07,
współcześnie systemów stanowienia i realizacji prawa.
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Sylabusy
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Dzieje parlamentaryzmu polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb90091.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z pojęciem demokracji bezpośredniej i pośredniej oraz najważniejszej
jej instytucji – parlamentu, genezie, sposobami jego funkcjonowania, przyczynami jego upadku w czasach
staropolskich i próbami reformy w ostatnim okresie istnienia I RP.

C2

Wykład służy zapoznaniu studentów z funkcjonowaniem parlamentu w okresie międzywojennym, ewolucją jego
działania, zagrożeniami dla jego znaczenia.

C3

Dzięki wykładowi studenci zapoznają się z niedomaganiami demokracji ludowej, ﬁkcją działania sejmu w okresie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

C4

Wykład uświadamia studentowi zagrożenia dla systemu wyborczego w przypadku stosowania manipulacji
przepisami prawnymi oraz szykan i presji wobec wyborców.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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

pozyskać umiejętność wyjaśnienia procesów tworzenia
PRA_K3_U05
prawa.

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

posiada umiejętność przygotowania wystąpienia
ustnego w języku polskim.

PRA_K3_U14

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

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

Sylabusy
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Treści programowe
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.

Wykład jest poświęcony zagadnieniu najważniejszej instytucji demokratycznej –
parlamentowi Rzeczypospolitej

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

3.

Wykład dotyczy sposobu funkcjonowania parlamentu, przyczyn jego upadku w
czasach staropolskich i prób reformy w ostatnim okresie istnienia I RP.

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

4.

Wykład obejmuje zagadnienia kształtu demokracji w okresie międzywojennym
oraz przyczyn krytyki sejmowładztwa w tym okresie.

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

5.

Wykład obejmuje pojęcie demokracji ludowej i funkcjonowania sejmu w okresie
PRL

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

6.

Na wykładzie jest mowa o nowych koncepcjach rozwoju demokracji deliberatywnej W1, W2, W3, U1, U2, U3,
oraz roli sejmu na tym tle.
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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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Egzekutywa w systemach demokratycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.1558356185.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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

Sylabusy

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

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U13

egzamin pisemny, esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować zjawiska zachodzące we współczesnych
demokratycznych systemach rządów i interpretować
relacje między podmiotami demokratycznych
systemów rządów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przygotowania informacji i analiz z zakresu
funkcjonowania egzekutywy w demokratycznych
systemach rządów

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

37

przygotowanie do zajęć

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

modele systemów rządów, i kierunki ich ewolucji

W1, U1, K1

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, esej przedmiot kończy się esejem albo egzaminem pisemnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Encyklopedia pojęć polityczno-prawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb918bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów ze stanem współczesnej demokracji i głównymi problemami teorii demokratycznej

C2

uświadomienie słuchaczom odmiennych sposobów interpretacji pojęć nacechowanych aksjologicznie (eutanazja,
sprawiedliwość, wolność, tolerancja), prowadzących do odmiennych preferencji w zakresie regulacji prawnych
głównych obszarów życia społecznego

C3

rozwój kompetencji w zakresie argumentacji na rzecz własnych opinii i przekonań politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

zna pojęcia z zakresu nauk polityczno-prawnych

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03

egzamin ustny

W2

PRA_K3_W02,
zna podstawowe idee oraz doktryny polityczno-prawne 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

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

dokonywać krytycznej oceny doktryn oraz rozwiązań
prawnych

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

egzamin ustny

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uwzględniania zmienności i ewolucji teorii prawnopolitycznych

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

przygotowanie do egzaminu

41

przeprowadzenie badań literaturowych

10

Sylabusy
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zbieranie informacji do zadanej pracy

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

* 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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki ustalane na początku semestru w zależności od liczby
uczestników wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na wykładach nie stanowi warunku przystąpienia do egzaminu.

Sylabusy
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Ewolucja wymiaru sprawiedliwości w Polsce na tle porównawczym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb931d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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:

Sylabusy
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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

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

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

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

W1

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U4

Sylabusy
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PRA_K3_U03,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny,
projekt

K1

PRA_K3_K01,
poprawna interpretacja podstawowych kierunków
historycznego rozwoju sądownictwa i organów ochrony PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06
prawnej w Polsce na tle porównawczym.

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

U5

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

41

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
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)

Sylabusy
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Historia państwa i prawa polskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb85e1d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sylabusy

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Liczba
punktów ECTS
11.0

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

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

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

W1

W4

Sylabusy
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W5

W6

W7

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

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

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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych
kierunków historycznego rozwoju prawa na ziemiach
polskich.
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U2

U3

U4

U5

U6

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

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

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

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

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:

Sylabusy
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K1

K2

K3

K4

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

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

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

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

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
152

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2, Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

ćwiczenia

21

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do egzaminu

31

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

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

Sylabusy
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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.

W2, W3, W4, W5, W6,
Prawo w Polsce po II wojnie światowej. Początek uniﬁkacji i kształtowanie się stanu
W7, U2, U3, U4, U5, U6,
obecnego.
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
W3, W4, W5, W6, W7,
3 mają, Konstytucja Księstwa Warszawskiego, Konstytucja Królestwa
U2, U3, U4, U5, U6, K2,
Kongresowego, Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa. Ustrój Galicji w XIX w. na tle
K3, K4
dziejów polityczno-ustrojowych Austrii i Austro-Węgier - omówienie.

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

Informacje rozszerzone
Semestr 1, Semestr 3, Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Sylabusy
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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

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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 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
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Prawo rzymskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb89241.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sylabusy

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Liczba
punktów ECTS
11.0

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

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PRA_K3_U08

egzamin pisemny / ustny

PRA_K3_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich.

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

Sylabusy

Liczba godzin
121

ECTS
0.0
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Liczba godzin
42

Liczba godzin kontaktowych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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

1.

W1, W2, U1, K1

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

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 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

Sylabusy
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Powszechna historia prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb87778.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Liczba
punktów ECTS
11.0

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

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

Sylabusy
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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

102

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

12.

Pokazanie współczesnych kierunków rozwoju prawa cywilnego, karnego i
procesowego w kontekście historycznej ewolucji.

W3, U2

Sylabusy
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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

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
kazus, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 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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Historia doktryn politycznych i prawnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb94959.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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

Sylabusy
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PRA_K3_W01,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

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

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

W4

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

28

ćwiczenia

21

przygotowanie do egzaminu

41

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

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Sylabusy
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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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Historia i prawo Islamu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb96319.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21
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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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

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.
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Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

60

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
U1, K1
muzułmańskich, takich które prezentują model rozdziału państwa i religii. Ochrona
praw człowieka (w tym kobiet) w państwach islamskich. Organizacje zrzeszające
państwa islamskie.

3.

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

4.

Podstawy doktryny wiary muzułmańskiej – kształtowanie się doktryny
muzułmańskiej; podstawowe pojęcia związane z islamem; podstawowe ﬁlary wiary
W2, U2
w islamie – wyznanie wiary, modlitwa, post, jałmużna, pielgrzymka do Mekki;
prawa i obowiązki wyznawcy islamu.

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

Sylabusy

W1
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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).

10.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecone jest uprzednie zdanie egzaminu z Prawa kościelnego i wyznaniowego

Sylabusy
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Historia nowożytnej administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67c943222.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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:

Sylabusy
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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

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

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

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

W3

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

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

przygotowanie do egzaminu

87

przygotowanie do ćwiczeń

21

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

1

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Sylabusy
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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

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 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

Sylabusy
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Historia polskiej myśli politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67ceea394.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z dziedzictwem polskiej myśli polityczno-prawnej

C2

rozwój kompetencji polegających na krytycznej analizie współczesnego dyskursu polityczno-prawnego
z wykorzystaniem argumentów historycznych

C3

uświadomienie słuchaczom wzajemnych relacji między rozwojem prawa a rozwojem kulturowym wspólnoty
politycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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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

W4

genezę współczesnych podziałów ideologicznych
na polskiej scenie politycznej

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W18

egzamin pisemny

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

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia zmienności i ewolucji teorii prawnopolitycznych

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

przygotowanie do egzaminu

41

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

analiza źródeł historycznych

10

Sylabusy
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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

* 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

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 wymagań wstępnych. Uczestnictwo w wykładach nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Sylabusy
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Informatyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5ca756b7a883c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0612Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć warsztatowych jest przekazanie praktycznych informacji i umiejętności o systemach
i oprogramowaniach wprowadzanych w administracji państwowej na podstawie ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz umiejętności korzystania i posługiwania się
przykładowym oprogramowaniem stosowanym w jednostkach administracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma wiedzę o zastosowaniach technologii informacyjno- PRA_K3_W16,
komunikacyjnych w zarządzaniu organizacjami
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:

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 PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
podstawowych metod pozyskiwania i przetwarzania
PRA_K3_U16
tekstów prawnych

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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

21

przygotowanie do zajęć

45

wykonanie ćwiczeń

30

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie. Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie aktywnej obecności
na ćwiczeniach Zaliczenie pisemny podczas którego student rozwiązuje na
zaliczenie pisemne komputerze zadane zagadnienia. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem
systemu USOS. Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do
zaliczenia przedterminowego organizowanego na ostatnim ćwiczeniach.
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Mediator – menager konﬂiktu - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cb9d318.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

prawne i etyczne granice pracy mediatora.

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W12

zaliczenie

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

sporządzić protokół z mediacji i ugodę mediacyjną.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11

zaliczenie

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

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

Sylabusy
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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

Sylabusy

91 / 399

Przyszłość mediacji
- Mediacja - szanse i zagrożenia
- Mediacja w sporach akademickich
- Online Dispute Resolution

8.

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

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Nauka o policji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67ca1b315.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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:

Sylabusy
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W1

W2

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

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

PRA_K3_K01

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).

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

28

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do zajęć

47

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

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Sylabusy
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* 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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Organizacje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cba1255.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

przygotowanie do egzaminu

16

przeprowadzenie badań literaturowych

43

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

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
.

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

Sylabusy
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Polityka gospodarcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67caa4188.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K06

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

28

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

120

zapoznanie się z e-podręcznikiem

50

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Podstawy polityki gospodarczej i makroekonomii.
2. Polityka pieniężna, budżetowa i podatkowa.
3. Doktryny gospodarcze.
4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze i ﬁnansowe.
1.

W1, U1, K1
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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
pozytywny wynik egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67ca9b9f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

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

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

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

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

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

pracy w organach i instytucjach parlamentarnych

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
.
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Polskie tradycje demokratyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cba542b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

Zapoznanie studentów z rodzajami demokracji, które istniały na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów.

C3

Wskazanie podstaw demokracji (fundamentów demokracji), wymaganych do funkcjonowania tego ustroju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
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

pogłębienie 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

pozyskanie umiejętności analizy polskiego prawa
konstytucyjnego z perspektywy historycznej

PRA_K3_U03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

pozyskanie umiejętności wyjaśnienia procesów
tworzenia prawa ustrojowego

PRA_K3_U05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

pozyskanie umiejętności przygotowania i realizacji
wystąpienia ustnego w języku polskim

PRA_K3_U14

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

11

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przeprowadzenie badań literaturowych

20

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

Sylabusy
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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

wykład

Formy zaliczenia

prezentacja, egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność sydentów na zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Porównawcza historia ustrojów państwowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cf04f29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U17

esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić historyczne europejskie modele
i instytucje ustrojowe

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

28

przygotowanie do egzaminu

107

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

4.

Parliamentary sovereignty? – sukcesy i porażki ustroju mieszanego na drodze do
systemu parlamentarnego

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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
egzamin pisemny, esej
poziomie rozszerzonym (ocena dobra) i zaawansowanym (ocena
bardzo dobra) oraz poziom kompetencji studenta do formułowania
wniosków i własnych opinii w ramach zagadnień historycznoustrojowych oraz przekonywania do nich (ocena dostateczna, dobra,
bardzo dobra)

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo konstytucyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.330.5cac67cb83fae.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

W3

W4

W5

W6

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

konstytucyjne zasady ustroju RP

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

konstytucyjny system praw człowieka i obywatela

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

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

prawnokonstytucyjne aspekty integracji europejskiej

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

egzamin pisemny

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

student potraci odróżniać normy konstytucyjne
od norm politycznych

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U08

egzamin pisemny

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

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

Sylabusy
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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

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

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

U3

U4

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy
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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 elearningowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

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

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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 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

Sylabusy
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Prawo kościelne i wyznaniowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67c88506d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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
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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

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03

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).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kompetencja społeczna polegająca na dostrzeganiu
wadliwych regulacji i umiejętności wskazania
właściwych rozwiązań.

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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

1.

W1, U1, K1

- ochrona danych osobowych w Kościele (RODO)
- niedyskryminacja z powodu wyznania w miejscu pracy
- opodatkowanie duchownych i podmiotów wyznaniowych
- ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osób duchownych w Polsce

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test egzaminacyjny wyświetlany w programie Power Point. Warunkiem
zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50% + 1 (czyli min. 26 punktów) z 50
punktowego testu.
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
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Wymagania wstępne i dodatkowe
uczestnictwo w wykładach nie obowiązkowe; warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń.

Sylabusy
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Prawo wyborcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cbace15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
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

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

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

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

Wzięcia udziału w wyborach.

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08

egzamin pisemny

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

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań
(łącznie: 25 pkt) oraz kazusu (5 pkt), razem 30 pkt.
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Problematyka wielokulturowości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cbb0945.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_U17

egzamin pisemny

PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

k_U01 rozumie relacje pomiędzy systemem prawa
a innymi systemami społecznymi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

k_K01 ma świadomość zmienności norm prawnych
oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

przygotowanie do egzaminu

69

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

125 / 399

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”,
W1, U1
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)

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny; test: 17 pytań zamkniętych po 2 pkt. każde, 4 pytania
otwarte, wymagające udzielenia obszerniejszej odpowiedzi, po 4 pkt
każde, maximum 50 pkt, minimum 26 pkt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Psychologia społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67c88f331.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

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

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania w większym zakresie roli czynników
sytuacyjnych i systemowych w ocenie zachowań
i procesów społecznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

28

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

41

przygotowanie do egzaminu

71

przygotowanie referatu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Socjologia prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cbb335c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

131 / 399

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

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do egzaminu

81

rozwiązywanie zadań problemowych

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
177

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
49

ECTS
1.9

Sylabusy
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* 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 W1, W2, U2
postkolonializmu – polska kultura prawna).

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,
W1, W3, U1, K1
architektura sali sądowej).

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.
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

Sylabusy
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Społeczeństwo obywatelskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cbb571a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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.

Sylabusy
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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

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

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

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

W6

Umiejętności – Student potraﬁ:

U3

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

24

analiza aktów normatywnych

2

analiza dokumentów programowych

3

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.

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 publicznoprywatne.

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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Teoria władzy politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cf209f5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć (przedmiot obejmuje tylko wykłady) jest zapoznanie studentów z wielością kierunków myślenia
o władzy (władzy politycznej), ich implikacjami dla analiz prawa, a także różnymi ujęciami relacji między prawem
i polityką (zwłaszcza w demokracji), ich uwarunkowaniami oraz konsekwencjami.

C2

Zajęcia mają nie tylko wyposażyć studentów w pojęcia i koncepcje pozwalające lepiej orientować się
we współczesnych procesach ze styku prawa i polityki, ale także wyrobić umiejętność prawidłowego
wielowymiarowego analizowania tych zjawisk, identyﬁkowania czynników warunkujących je, a także oceniania
i proponowania dyrektyw postępowania względem tych zjawisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

najistotniejsze, klasyczne jak i współczesne, koncepcje
władzy (władzy politycznej), zwłaszcza z perspektywy
relacji między prawem i władzą.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin

W2

podstawowe terminy, pojęcia, dystynkcje i koncepcje
wykorzystywane w naukach społecznych
do diagnozowania wzajemnego uwikłania prawa
i polityki, zwłaszcza w demokracji.

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin

W3

nie tylko aktualnie wykorzystywane różnorodne
sposoby posługiwania się prawem przez decydentów
politycznych, ale także ewentualne innowacyjne
podejścia do prawa i polityki możliwe w warunkach
demokracji (np. narzędzia demokracji deliberatywnej).

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W09,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W18

egzamin

egzamin

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować zjawiska ze styku prawa i polityki
w oparciu o różnorodne koncepcje władzy (władzy
politycznej).

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

U2

analizować procesy prawne (zwłaszcza tworzenia
prawa) z perspektywy politycznego uwikłania prawa
oraz oceniać różnorodne zgłaszane idee i postulaty
wobec prawa i polityki w warunkach współczesnych
demokracji, w oparciu o interdyscyplinarną wiedzę.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U17

egzamin

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego rozwijania i stosowania reﬂeksyjnego,
mającego oparcie w osiągnięciach nauk społecznych,
podejścia do prawa i polityki w realizowaniu roli
studenta, obywatela i kształcącego się prawnika oraz
w relacjach z innymi podmiotami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

przygotowanie do zajęć

17

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

7

przygotowanie do egzaminu

75

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.

Wykład obejmuje omówienie, krytyczną analizę i porównanie (m.in. z perspektywy
współczesnego prawa) głównych koncepcji władzy/władzy politycznej (w oparciu o
ich głównych przedstawicieli), jakie powstały na gruncie nauk społecznych, np.:

W1, U1, K1

2.

• realistyczne - Bertrand Russell;

W1, U1, K1

3.

• behawioralne/behawioralistyczne - Robert A. Dahl;

W1, U1, K1

4.

• funkcjonalistyczne - Talcott Parsons, Niklas Luhmann;

W1, U1, K1

5.

• komunikacyjne - Hannah Arendt, Jürgen Habermas;

W1, U1, K1

6.

• psychologizujące - Stanisław Ossowski;

W1, U1, K1

7.

• postmodernistyczne/krytyczne - Pierre Bourdieu;

W1, U1, K1

8.

• koncepcje biowładzy - Michel Foucault;

W1, U1, K1

9.

• normatywne - Krzysztof Pałecki;

W1, U1, K1

10.

• socjologii relacyjnej - Peeter Selg;

W1, U1, K1

11.

• noumenalne - Rainer Forst.

W1, U1, K1

12.

Ponadto, w ramach zajęć ukazuje się polityczne uwikłanie prawa przez pryzmat
wybranych problemów, m.in.:

W2, W3, U2, K1

13.

• różnych modeli i koncepcji demokracji – np. liberalnej, republikańskiej,
deliberatywnej, agonistycznej (włącznie z problematyką związków prawa z
kategorią polityczności);

W2, W3, U2, K1

14.

• dających się wyróżnić strategii działań podmiotów posiadających realną władzę
polityczną w demokracji liberalnej;

W2, W3, U2, K1

15.

• konkretnych narzędzi demokracji deliberatywnej.

W2, W3, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Standardowa forma egzaminu: Egzamin pisemny z materii wykładowej i
wybranego tekstu (tekst udostępniany studentom przez system PEGAZ/UMAIL) - 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 i wybranego tekstu (udostępnianego studentom przez system
PEGAZ/U-MAIL) 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
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Współczesna ﬁlozoﬁa liberalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67caa1f25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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

Sylabusy

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

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

absolwent potraﬁ zajmować stanowisko w odniesieniu
do bieżącej polityki prawnej oraz je uzasadniać

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uwzględniania konsekwencji indywidualnych
i społecznych, jakie niosą za sobą decyzje
podejmowane przez prawnika

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

28

przygotowanie do egzaminu

109

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

13

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

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.

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

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin testowo-opisowy; 11 pytań zamkniętych (po 2 pkt), 7
rozbudowanych kontekstów do uzupełnienia (po 3 pkt), 1 pytanie opisowe
(max 7 pkt); maximum: 50 pkt, minimum: 26 pkt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Współczesna myśl socjologiczno-prawna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.5cac67cf23026.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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

Sylabusy

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

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

28

przygotowanie do zajęć

7

przygotowanie do egzaminu

115

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
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
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Wstęp do prawoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.310.5cac67c88213b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

Sylabusy
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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:

Sylabusy
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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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

28

ćwiczenia

21

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do egzaminu

111

przygotowanie do zajęć

20

rozwiązywanie zadań problemowych

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

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. Krytyczne studiowanie prawa
1.1. Interpretacja jako krytyka
W1, W2, K1, K2

1.
1.2. Rozwiązywanie „przypadków trudnych”
1.3. Wybór „szkoły prawa”

Sylabusy
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2. Prawo jako norma
2.

2.1. Identyﬁkacja normy prawnej

W1, W2

2.2. Budowa i znaczenie normy prawnej
3. Prawo jako system
3.

3.1. Koncepcje systemu prawa

W1, W2

3.2. Cechy systemu prawa
4. Obowiązywanie prawa
4.

4.1. Obowiązywanie prawa w sensie absolutnym

W3

4.2. Obowiązywanie prawa w sensie relatywnym
5. Tworzenie prawa
5.1. Stanowienie
5.

W3
5.2. Precedens
5.3. Uznanie
6. Paradygmaty prawnicze
6.1. Paradygmat prawno-naturalny

6.

6.2. Paradygmat pozytywistyczny

W1, W2, W6, K2

6.3. Paradygmat realistyczny
6.4. Kryzys tradycyjnych paradygmatów
7. Standardowe metody prawnicze
7.

7.1. Metoda formalno-dogmatyczna i normatywna

W4, W5, U1

7.2. Metoda argumentacyjna (topiki prawnicze)
8. Niestandardowe metody prawnicze
8.

8.1. Hermeneutyka

W4, W5, K2

8.2. Ekonomiczna analiza prawa
Nauka prawa i praktyka prawnicza wobec wyzwań współczesności
9. Globalizacja i europeizacja prawa
9.

W1, W2, W4, W6
10. Prawo i nowe technologie
11. Prawo i neuronauki

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny jest przeprowadzony w formie testu wielokrotnego
wyboru - 30 pytań.
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
punkt w dopisywanych do punkt w 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. Formalnym wymogiem uzyskania zaliczenia z
ćwiczeń jest obecność na zajęciach (możliwe max. dwie
nieusprawiedliwione nieobecności).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Tutoring
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FF0.620e2b69b4fa6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
tutoring: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyznaczanie ścieżki rozwoju studenta we współpracy z tutorem, umożliwiające zindywidualizowaną pracę nad
potencjałem studenta.

C2

Zwiększenie świadomości studenta co do swoich zainteresowań, mocnych i słabych stron, wpływające na dalszą
edukację i karierę.

C3

Rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia, samodzielnego zdobywania wiedzy i jej wykorzystywania
(interpretowania, wnioskowania, syntezy, prezentacji) oraz komunikacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna aktualne problemy istotne dla wybranej
specjalizacji prawniczej oraz potraﬁ przedstawić swoje
opinie co do możliwych rozwiązań.

PRA_K3_W13

zaliczenie

W2

Student zna metody uzyskiwania danych adekwatne
dla jego obszaru zainteresowań i potraﬁ uzasadnić ich
wybór.

PRA_K3_W15

zaliczenie

W3

Student zna różnice pomiędzy możliwymi ścieżkami
rozwoju przyszłego prawnika, w tym pomiędzy
grupowymi i indywidualnymi formami kształcenia,
i potraﬁ ocenić zgodność tych ścieżek z własnymi
priorytetami.

PRA_K3_W17

zaliczenie

U1

Student potraﬁ przedstawić zagadnienia problemowe
z jego obszaru zainteresowań w formie problemów
badawczych oraz zaproponować poprawny
metodologicznie plan ich analizy.

PRA_K3_U12

zaliczenie

U2

Student potraﬁ przygotować wystąpienie ustne
charakterystyczne dla wybranej ścieżki rozwoju
zawodowego, wykorzystując odpowiednie techniki
prezentacji.

PRA_K3_U14

zaliczenie

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować źródła poznania prawa
istotne dla danego systemu i problemu prawnego.

PRA_K3_U16

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ podać przykłady wpływu wybranej
ścieżki rozwoju zawodowego na osobę prawnika i jego
otoczenie społeczne.

PRA_K3_K02

zaliczenie

K2

Student jest chętny do dalszego kształcenia się
i świadom konieczności podjęcia konkretnych kroków
z uwzględnieniem zmian otoczenia i swojej sytuacji.

PRA_K3_K06

zaliczenie

K3

Student potraﬁ wskazać szanse i zagrożenia związane
z planowaną ścieżką rozwoju osobistego, odnieść się
do swoich mocnych i słabszych stron oraz wyznaczać
na tej podstawie kolejne cele.

PRA_K3_K07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

tutoring

10

przygotowanie do zajęć

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia nr 1 – pogłębiony wywiad tutora ze studentem (w oparciu o kwestionariusz
wypełniony przez studenta na etapie rekrutacji), wspólne określenie celów i
W3, K1, K2, K3
sposobu ich realizacji.

2.

Zajęcia nr 2-8 – bieżąca realizacja wyznaczonych zadań.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

3.

Zajęcia nr 9 – podsumowanie osiągniętych rezultatów.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.

Zajęcia nr 10 – prezentacja wyników działań przed Kolegium Tutorów lub na
innym forum.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Metody nauczania zostają każdorazowo dopasowane do zindywidualizowanego planu zajęć oraz korespondują z
wyznaczonymi celami i tematyką.
Rodzaj zajęć

tutoring

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin nie jest przewidziany. Forma zaliczenia zostaje każdorazowo
dopasowana do zindywidualizowanego planu zajęć, w sposób
umożliwiający weryﬁkację efektów kształcenia (przykładowo: esej,
wystąpienie, projekt społeczny, wniosek grantowy, publikacja).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kandydaci muszą wypełnić kwestionariusz online.
Obecność jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Logika dla prawników
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.320.5cac67cb81bf7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

status nauk prawnych na tle innych nauk społecznych, PRA_K3_W01,
w szczególności w zakresie swoistości metodologicznej PRA_K3_W02,
PRA_K3_W14
nauk prawnych

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

PRA_K3_K04,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia dyskusji w sposób zgodny z regułami
logiki praktycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

28

ćwiczenia

21

przygotowanie do egzaminu

53

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

Treści programowe

Sylabusy
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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
wykład
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie 12 pkt na egzaminie (na 21 pkt możliwych)
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

Sylabusy
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Ustrój i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67c95ce22.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykazać podstawowe zasady działania wymiaru
sprawiedliwości i zna podstawy ustrojowe władzy
sądowniczej oraz praktykę jej funkcjonowania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

opisania podstawowych zasad działania wymiaru
sprawiedliwości

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

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie minimalnej liczby punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cbb74c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

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

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

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

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

U3

Sylabusy
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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

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

PRA_K3_K01,
krytycznej analizy zjawisk społecznych, gospodarczych
PRA_K3_K07,
i politycznych z poprawnym wykorzystaniem siatki
PRA_K3_K08,
pojęciowej.
PRA_K3_K09

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

przygotowanie do zajęć

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

31

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

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

Sylabusy
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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 AustroWęgier - 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
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin w formie odpowiedzi na krótkie pytania. Możliwość
zaliczenia egzaminu w formie alternatywnej polegającej na
egzamin pisemny / ustny przygotowaniu eseju lub prezentacji multimedialnej na wykładzie
lub formie przygotowania propozycji krótkiego projektu badawczego
związanego z tematem wykładu.
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Stosunki między rodzicami a dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc32993.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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 administarcyjnoprawnych). 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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

przygotowanie do egzaminu

81

Sylabusy
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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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Zaliczenie egzaminu pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru (30
pytań)
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Sylabusy
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Słynne krakowskie procesy sądowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.1586937038.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

174 / 399

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

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

K1

Student zdaje sobie sprawę z doniosłości konsekwencji PRA_K3_K03,
związanych ze stosowaniem prawa i odpowiedzialności PRA_K3_K08,
z tym związanej.
PRA_K3_K10

projekt, zaliczenie

K2

Student zna i rozumie role procesowe; zdaje sobie
sprawę z konsekwencji związanych ze stosowaniem
prawa.

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

PRA_K3_K02

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

Sylabusy
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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 przypadków, dyskusja, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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.

Sylabusy
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Samorządy zawodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc2d57d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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:

Sylabusy
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U1

samodzielnie rozwiązać podstawowe zagadnienia
prawne mogące wynikać w związku z przynależnością
do samorządu zawodowego.

PRA_K3_U10

egzamin pisemny

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

samodzielnej oceny korzyści i uwarunkowań
związanych z konkretnym zawodem zaufania
publicznego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

21

przygotowanie do egzaminu

44

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

9.

Samorząd pielęgniarek i położnych.

W1, U1, K1

10.

Pozostałe samorządy medyczne.

W1, U1, K1

Sylabusy
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11.

Inne formy samorządności zawodowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test jednokrotnego wyboru, 16 pytań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na wykładzie jest nieobowiązkowa.

Sylabusy
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Publiczne prawo gospodarcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67c8db202.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

Sylabusy
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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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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.
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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

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

152

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

.

ćwiczenia

.

Sylabusy
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Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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 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.

Sylabusy

185 / 399

Prawo zamówień publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67c8bd265.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Świadomość wzajemnych wielopłaszczyznowych
i zróżnicowanych zależności pomiędzy zmieniającym
się życiem gospodarczym a prawem zamówień
publicznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

przygotowanie do testu zaliczeniowego

46

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

187 / 399

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

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cbaecd5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PRA_K3_K01

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

42

przygotowanie do egzaminu

57

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 rolne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67c8b3de6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K09

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wskazać najważniejsze rozwiązania w zakresie obrotu
nieruchomościami rolnymi w tym państwowymi
gruntami rolnymi oraz prawno-administracyjnych
uwarunkowań rolnictwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zastosowania nabytej wiedzy w praktyce, w tym także
w ramach wykonywania obowiązków w administracji
publicznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

28

ćwiczenia

21

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

76

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 prawnoorganizacyjny 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
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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.
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Prawo prywatne w Polsce w XX wieku - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67d12fa4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

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:

Sylabusy
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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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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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
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, kazus

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział w zajęciach i przygotowanie projektu zaliczeniowego.
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Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc22fce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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

Sylabusy

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

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

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania wiedzy z zakresu prawa ochrony
środowiska i uwzględniania zmienności przepisów
w tym obszarze regulacji prawnej.

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

76

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
49

ECTS
1.9

Sylabusy

200 / 399

* 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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń, uzyskiwane przez studenta poprzez zaliczenie kolokwium z danej
części materiału, uprawnia studenta do przystąpienia do egzaminu
przedterminowego i powoduje ograniczenie zagadnień egzaminacyjnych o
materię objętą zaliczonym kolokwium. Ocena z kolokwium jest
uwzględniana, obok oceny z egzaminu, przy ustalaniu oceny z
przedmiotu. Zakres zagadnień objętych kolokwium lub kolokwiami oraz
algorytm ustalania oceny z przedmiotu będą przedstawione studentom
podczas pierwszych zajęć oraz zamieszczone na stronie internetowej
Katedry.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot jest oferowany dla studentów II, III, IV i V roku.

Sylabusy

202 / 399

Prawo międzynarodowe publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc200bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z normami współczesnego prawa międzynarodowego publicznego w zakresie jego
podstawowych działów

C2

przekazanie studentom wiedzy o tworzeniu i funkcjonowaniu głównych instytucji i konstrukcji współczesnego
prawa międzynarodowego

C3

uświadomienie studentom mocnych i słabych stron zespołu norm pranych jakim jest prawo międzynarodowe
publiczne

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania wiedzy z zakresu prawa
międzynarodowego publicznego i rozumie zmienność
norm tej specjalności prawa.

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

Sylabusy
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Semestr 4, Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

ćwiczenia

21

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie do egzaminu

43

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

Sylabusy
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6.

6. Ludność
6.1. Obywatelstwo
6.2. Cudzoziemcy
6.3. Międzynarodowa ochrona praw człowieka

W1, W3, U1, U2, U3, K1

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

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo kościelne i wyznaniowe w praktyce zawodów prawniczych warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67d16aa60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie pisemne

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K10

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy

209 / 399

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

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność) oraz
zaliczenie pisemne
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.

Sylabusy
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Prawo karne (materialne)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33C0.5cac67cbe028c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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

identyﬁkować w procesie stosowania prawa
aksjologiczne podstawy prawa karnego
w demokratycznym państwie prawa.

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

U2

U3

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

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 3, Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, 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 elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny składający się z trzech części: 1. test wielokrotnego
wyboru (20 pytań). 2. rozwiązanie kazusu. 3. rozwiązanie zadań
argumentacyjnych.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
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Prawo kanoniczne z perspektywy prawa rzymskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.1586940644.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład klasyczny: 21

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 prawnomiędzynarodowej Stolicy Apostolskiej, o teorii stosowania prawa kanonicznego, prawa majątkowego i prawa
małżeńskiego w relacji do prawa cywilnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

215 / 399

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

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 PioBenedyktyńskiej, ich systematykę, zawartość,
znaczenie oraz okoliczności powstania.

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U17

esej

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład klasyczny

21

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

39

Sylabusy
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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:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład klasyczny

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w zajęcia (prawo do dwóch nieobecności), egzamin w formie
eseju - zdany egzamin.

esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu „Prawo rzymskie”

Sylabusy
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Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc19f32.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

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

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

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

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
28
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ćwiczenia

21

przygotowanie do egzaminu

53

przygotowanie do ćwiczeń

20

rozwiązywanie kazusów

30

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
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin składa się z dwóch części testu wiedzy oraz eseju na zadany
temat
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
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach. Możliwe w formie on line.

Sylabusy
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Prawo dyplomatyczne i konsularne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc175ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa dyplomatycznego
i konsularnego, zaprezentowanie im specyﬁki norm PDiK jako zamkniętego reżimu prawnego.

C2

Przedstawiona zostanie rola dyplomacji oraz służby konsularnej jako instrumentu realizacji zadań państwa.

C3

W ramach zajęć analizowane będą akty prawnomiędzynarodowe z zakresu PDiK, a także będą oceniane
i rozstrzygane stany faktyczne (tzw. case studies) w oparciu o obowiązujące normy PDiK.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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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

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K06

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uzupełniania wiedzy z zakresie prawa
dyplomatycznego i konsularnego i rozumie zmienność
ww. norm.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

przygotowanie do egzaminu

16

przeprowadzenie badań literaturowych

43

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Pojęcie, istota oraz rys historyczny kształtowania się norm i instytucji prawa
dyplomatycznego oraz prawa konsularnego.

W2, U3, K1

2.

Źródła i kodyﬁkacja prawa dyplomatycznego oraz prawa konsularnego.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Prawo legacji i prawo konsulatu - nawiązanie stosunków dyplomatycznych i
stosunków konsularnych.

W1, U1, U3, K1

4.

Klasy, rangi i tytuły szefów misji dyplomatycznych oraz klasy kierowników
urzędów konsularnych. Skład misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

W1, U3

5.

Funkcje dyplomatyczne oraz konsularne.

W1, U1, U2, U3, K1

6.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne oraz konsularne - zakres osobowy,
rzeczowy, terytorialny i czasowy.

W1, U1, U2, U3, K1

7.

Zasady precedencji w prawie dyplomatycznym i konsularnym.

W1, U1, U2, K1

8.

Podstawy i założenia protokołu dyplomatycznego.

W2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metoda sytuacyjna,
burza mózgów, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, składający się z 15 pytań testowych wielokrotnego
wyboru oraz pytania otwartego (kazus, analiza zaprezentowanej sytuacji,
analiza tekstu źródłowego i in.). Za każdą prawidłową odpowiedź na
pytanie testowe można uzyskać 1 punkt, natomiast za pytanie otwarte od 0 do 10 punktów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie
minimum 13 punktów. Czas trwania egzaminu 45 minut.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Posiadanie wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. Ukończenie kursu Prawo międzynarodowe publiczne
lub Organizacje międzynarodowe.

Sylabusy
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Prawo cywilne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33C0.5cab068421bec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 56, ćwiczenia: 42

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
22.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 56, ćwiczenia: 42

Sylabusy
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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

Sylabusy
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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

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

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

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
56
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ćwiczenia

42

rozwiązywanie kazusów

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

30

przygotowanie do zajęć

87

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

przygotowanie do egzaminu

82

rozwiązywanie kazusów

30

analiza aktów normatywnych

20

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do zajęć

25

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
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

Sylabusy
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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
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin pisemny (część testowa i kazusowa)
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności w trakcie zajęć
oraz zaliczenia kazusów zaliczeniowych (kolokwia). Zaliczenie ćwiczeń
umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów na egzaminie.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie I roku studiów

Sylabusy
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Prawo administracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33C0.5cac67c8a85ab.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 4, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

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

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować administracyjne teksty prawne
i dokonywać ich wykładni, redagować decyzje
administracyjne, odwołania i skargi do sądu
administracyjnego.

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.

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

Sylabusy

Liczba godzin
42

ECTS
0.0
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Liczba godzin
42

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4, Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

1. Egzamin pisemny (zapisy w systemie USOS) przeprowadzany jest w
formie testu wielokrotnego wyboru (38 pytań, w tym jedno pytanie
kazusowe). Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut. Zapisy na egzaminy
rozpoczynają się na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami. 2. Istnieje
możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego pod warunkiem
uzyskania zaliczenia ćwiczeń na ocenę co najmniej dobrą. Istnieje
możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego pod warunkiem uzyskania
zaliczenia ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą. Zaliczenie ćwiczeń nie jest
warunkiem przystąpienia do egzaminu (z wyjątkiem egzaminu
przedterminowego). 3. Do wyniku punktowego egzaminu pisemnego
doliczane są dodatkowe punkty za zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń
na ocenę bardzo dobrą uprawnia do doliczenia pięciu dodatkowych
punktów do wyniku egzaminu, zaliczenie na ocenę dobrą –czterech
punktów, a zaliczenie na ocenę dostateczną –trzech punktów. Doliczenie
punktów za zaliczenie ćwiczeń odbywa się w każdym terminie egzaminu.
Punkty za zaliczenie ćwiczeń podlegają doliczeniu do wyniku punktowego
egzaminu tylko w tym roku akademickim, w którym student uczęszczał na
ćwiczenia i uzyskał ich zaliczenie. 4. Skala ocen: 0-19 pkt –niedostateczna;
20-23 pkt –dostateczna; 24-26 pkt –plus dostateczna; 27-28 pkt –dobra;
29-31 pkt –plus dobra; 32-40 pkt –bardzo dobra.5. W sytuacjach
uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie
egzaminu w formie pisemnej, egzaminy przeprowadzane są ustnie w
formie zdalnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminów z
przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu z przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Polityka kryminalna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc0e963.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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

Sylabusy

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

28

przeprowadzenie badań literaturowych

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do egzaminu

36

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

4.

Strategie kryminalnopolitycznych działań na płaszczyźnie stanowienia norm
prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego

W2, U1

Sylabusy
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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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
.
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Podstawy rzymskiego prawa publicznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.1586939986.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 21

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.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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

konwersatorium

21

analiza aktów normatywnych

10

analiza źródeł historycznych

25
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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

przygotowanie do egzaminu

9

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 przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny obejmujący pytania testowe oraz pytania otwarte.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dostępny dla studentów od drugiego do piątego roku studiów, posiadających zaliczenie z przedmiotu Prawo
rzymskie.
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Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc0a959.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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

Sylabusy

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

kazus, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uzupełniania wiedzy z zakresu prawa ochrony
środowiska i uwzględniania zmienności przepisów
w tym obszarze regulacji prawnej.

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

243 / 399

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 inwestycyjnobudowlany

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
kazus, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu w formie: pracy pisemnej na temat uzgodniony
indywidualnie z prowadzącym zajęcia albo egzaminu pisemnego
(rozwiązywanie kazusów).
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Kultury prawne Azji i Afryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc067d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działania na rzecz ochrony praw człowieka również
w odniesieniu do niezachodniego kręgu kulturowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

28

analiza aktów normatywnych

15

przygotowanie do egzaminu

51

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Po co oraz jak badać inne kultury prawne?

W1

Sylabusy
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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)

2.

W2, W3, U1, U2, K1

- 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.
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.

3.

W2, W3, U1, U2, K1

-zarys rozwoju współczesnego prawa chińskiego (legislacja; sądownictwo; zawody
prawnicze).
-prawa człowieka w Chinach.
-problematyka konstytucjonalizmu konfucjańskiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

test jednokrotnego wyboru; uzyskanie min. 51% prawidłowych odpowiedzi
prowadzi do zaliczenia kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony I rok studiów

Sylabusy
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Kryminologia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cc00fa2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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

Sylabusy
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Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

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

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U3

U4

U5

U6

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

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

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

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

przygotowanie do egzaminu

42

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

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
49

ECTS
1.9

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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 jako pomocnicza forma zajęć - obecność na zajęciach oraz
zaliczenie pisemnego kolokwium z którego można uzyskać od 2 do 5
punktów doliczanych do punktacji egzaminacyjnej.

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dla studentów II-V roku studiów

Sylabusy
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Kryminalistyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cbf1668.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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:

Sylabusy
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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

W2

metodologię nauk sądowych.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12

egzamin pisemny

zaliczenie

egzamin pisemny

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przeprowadzać wybrane czynności procesowokryminalistyczne.

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

U2

oceniać wartość i poprawność przeprowadzenia
dowodów naukowych i nienaukowych.

PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U17

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

28

ćwiczenia

21

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

45

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
189

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

Sylabusy
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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

Sylabusy
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Introduction to Comparative Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cb9b58a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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

Sylabusy

Zna i rozumie funkcjonowanie prawa porównawczego
i europejskiej tradycji prawnej

PRA_K3_W08,
PRA_K3_W19

egzamin ustny
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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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do funkcjonowania w zmiennym
otoczeniu normatywnym i socjologicznym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Możliwy egzamin pisemny dla studentów Erasmus

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego

Sylabusy
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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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67d04a4b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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:

Sylabusy
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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

egzamin pisemny

W1

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

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

przygotowanie do egzaminu

64

analiza aktów normatywnych

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

Sylabusy

259 / 399

* 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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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).

Sylabusy
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Courtroom Drama
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cf9437a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 28

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

Sylabusy
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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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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świadomość roli jaką odgrywają dramaty sądowe
w kształtowaniu potocznego obrazu prawnika.

K1

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

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do egzaminu

47

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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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).

1.

- 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).
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
- A Man for All Seasons (Oto jest głowa zdrajcy), scen. F. Bolt, reż. F. Zinnermann, 1966 (opowieść o procesie Tomasza Morusa, w
U3, U4, K1
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”).
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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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dla studentów wyższych lat (3+) - pożądane zaliczenie przez studentów przedmiotu procesowego.

Sylabusy
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Comparative Perspective of Roman and Modern Private Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33FC0.5cac67cb8e8ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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:

Sylabusy
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W1

zna podstawy prawa porównawczego i europejskiej
tradycji prawnej

PRA_K3_W19

egzamin ustny

PRA_K3_U03,
PRA_K3_U15

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posługuje się źródłami, analizuje i wyciąga wnioski
w zakresie zmian podstawowych instytucji prawa

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

przygotowanie projektu

60

zbieranie informacji do zadanej pracy

22

analiza źródeł historycznych

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

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

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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)

Sylabusy
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Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.1557901914.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 21

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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

egzamin pisemny

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

egzamin pisemny

U2

sporządzić proste pismo procesowe na kanwie
podanego mu stanu faktycznego związanego
z wykonywaniem zatrzymania oraz tymczasowego
aresztowania

PRA_K3_U10

egzamin pisemny

U3

dokonać samodzielnej analizy i oceny bieżącej polityki
państwa dotyczącej stosowania wobec jednostek
środków przymusu skutkujących pozbawieniem
wolności

PRA_K3_U13

egzamin pisemny

U4

identyﬁkować przyczyny niewłaściwego zastosowania
w praktyce przepisów dotyczących wykonywania
zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania,
a także potraﬁ wskazać konsekwencje tego zjawiska

PRA_K3_U11

egzamin pisemny

U5

komunikować sporne i skomplikowane zagadnienia
dotyczące wykonywania zatrzymania i tymczasowego
aresztowania w formie i języku zrozumiałym dla
odbiorcy niebędącego prawnikiem

PRA_K3_U06

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

egzamin pisemny

K2

podejmowania konkretnych działań na rzecz
podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa

PRA_K3_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

21

przygotowanie projektu

8

przygotowanie raportu

8

Sylabusy
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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

przygotowanie referatu

8

rozwiązywanie zadań problemowych

4

przygotowanie do zajęć

9

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

7.

Korespondencja oraz widzenia z tymczasowo aresztowanym

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
K1, K2

Sylabusy
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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 elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie co najmniej 6 punktów z testu (na 10)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony egzamin z przedmiotu: Proces karny

Sylabusy
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Współczesne ustroje państwowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ccc2ca2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych rozwiązań ustrojowych w wybranych
państwach demokratycznych.

C2

Celem jest uzasadnienie stanu prawnego demokracji państw oraz jak wpływają na rzeczywistość świata
i obywateli.

C3

Celem jest wskazanie różnic pomiędzy pojęciami: ustrój polityczny (konstytucyjny), system rządów a system
polityczny państw w związku z działaniem partii politycznych.

C4

Celem jest wskazanie funkcjonowania ustroju Niemiec.

C5

Celem jest wskazanie funkcjonowanie ustroju Stanów Zjednoczonych.

C6

Celem jest wskazanie funkcjonowanie Republiki Francji.

C7

Celem jest wskazanie ustroju Indii.

C8

Celem jest wskazanie na tle porównawczym rozwiązań konstytucyjnych w Republice Czeskiej, Słowacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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

poprawnie posługiwać się terminologią z zakresu
prawa konstytucyjnego porównawczego.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

charakteryzować powiązania funkcjonalne pomiędzy
organami państwowymi w prezentowanych
na wykładzie systemach ustrojowych.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U03,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U13,
PRA_K3_U14,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Sylabusy
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U3

Posiadać wiedzę na temat trzonu państwa prawa.

PRA_K3_U01,
PRA_K3_U02,
PRA_K3_U04,
PRA_K3_U05,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16,
PRA_K3_U17,
PRA_K3_U18

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego uzupełniania wiedzy w związku z częstymi
reformami ustrojowymi w poszczególnych państwach.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

28

przygotowanie do egzaminu

54

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

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 parlamentarnogabinetowe, 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

Sylabusy

275 / 399

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, U3,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny w formie testowej (30 pytań jednokrotnego wyboru).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Tech Law and Social Media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.1586942177.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 14

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

Sylabusy

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

Sylabusy
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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:
grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, metoda
sytuacyjna, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i procesowej w sprawach
z zakresu prawa pracy - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ccbb93c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

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

Sylabusy

280 / 399

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

W3

techniki wykorzystania zdobytej wiedzy
do rozwiązania konkretnych stanów faktycznych

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W14,
PRA_K3_W16

projekt

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

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

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K07,
PRA_K3_K09

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

współpracy z osobami poszukującymi wsparcia
prawnego
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

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
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Dla zaliczenia ćwiczeń koniecznye jest uczestnictwo w zajęciach. Brak dodatkowych wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Psychologia i prawo. Biegły w sprawach cywilnych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67d3493be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

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:

Sylabusy
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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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Sylabusy
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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
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, kazus, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w warsztatach (dyskusja,
analiza przypadków).

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo cywilne

Sylabusy
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Psychologia i prawo. Aspekty prawnokarne - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33700.5cac67d33f56c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 9,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

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

Sylabusy

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 sądowopsychologicznego

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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy
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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
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

kazus, prezentacja Obecność i aktywny udział w warsztatach (dyskusja, analiza przypadków).

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo karne

Sylabusy
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Proces karny w praktyce - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67d307efe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

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:

Sylabusy
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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

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

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

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

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

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

21

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie projektu

20

Sylabusy
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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
W2, U1, K2, K3
projektów, symulacja).

8.

Kontakt z mediami w toku procesu - metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry
dydaktyczne, seminarium

W1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
.
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Proces karny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc47b68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

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

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

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

Sylabusy

Liczba godzin
126

ECTS
0.0
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Liczba godzin
42

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

ćwiczenia

21

przygotowanie do ćwiczeń

42

rozwiązywanie kazusów

21

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

21

przygotowanie do egzaminu

51

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
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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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

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 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)

Sylabusy

297 / 399

Prawo znaków towarowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ccb0371.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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

Sylabusy

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

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania działań na rzecz dalszego kształcenia
w obszarze prawa znaków towarowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

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
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawo własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ccaaf03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PRA_K3_W03,
PRA_K3_W05,
podstawowe zasady, instytucje i procedury w obszarze
PRA_K3_W06,
prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych,
PRA_K3_W08,
wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń
PRA_K3_W09,
geograﬁcznych, wiedzy tradycyjnej, nieuczciwej
PRA_K3_W10,
konkurencji, a w szczególności zasady uzyskiwania
PRA_K3_W11,
ochrony, treść praw, podstawowe założenia obrotu
PRA_K3_W13,
prawnego dobrami własności intelektualnej oraz
PRA_K3_W14,
konsekwencje naruszenia.
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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06

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,

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

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
W1, U1, K1
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).

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

.

Sylabusy
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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
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Szczegółowe warunki zdania egzaminu określa prowadzący na pierwszym
wykładzie.
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.

Sylabusy
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Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cca74f8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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

Sylabusy
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W4

postępowania prowadzone przed Trybunałem
Sprawiedliwości.

PRA_K3_W05

egzamin pisemny

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

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

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uwzględniania wpływu prawa organizacji
międzynarodowych tj. UE na kształtowanie się
i stosowanie prawa w Polsce.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin polega na rozwiązaniu kazusu i trwa 1 godzinę. Szczegółowe
zasady egzaminu określa prowadzący na pierwszym wykładzie.
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.

Sylabusy
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Prawo samorządu terytorialnego w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cca2ﬀe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 28

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:

Sylabusy

309 / 399

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:

Sylabusy
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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

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

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 .

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

28

przygotowanie do egzaminu

105

Sylabusy
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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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,

Sylabusy
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rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdany egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie I roku studiów. Przedmiot adresowany jest dla studentów lat II-V.

Sylabusy
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Prawo prywatne międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc9dddf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

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 są jako "współpraca
sądowa w sprawach cywilnych". Materię przedmiotu regulują też konwencje międzynarodowe, w szczególności
sporządzone pod auspicjami Haskiej Konferencji PPM.

Sylabusy
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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

W2

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

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K10

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).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

rozwiązywania problemów prywatnoprawnych
z zakresu międzynarodowego prawo prywatnego
i postępowania cywilnego (co w prawie UE określane
jest jako "współpraca sądowa w sprawach cywilnych").
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Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

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

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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).

1.

W1, W2, U1, K1

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).

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

.

ćwiczenia

.

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny: rozwiązanie kazusów oraz odpowiedzi na pytania
opisowe.
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z prawa cywilnego.
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc998c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarówno w zakresie wykładni jak
i doktryny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

52

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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
.
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
wykład dla studentów od III roku studiów

Sylabusy
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Prawo medyczne z elemantami bioetyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc946d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

Sylabusy
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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
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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
PRA_K3_U09,
odpowiednich regulacji prawnych dotyczących różnych
PRA_K3_U11
kategorii szczególnych świadczeń zdrowotnych.

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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

ćwiczenia

21

przygotowanie do ćwiczeń

15

analiza orzecznictwa

20

przygotowanie do egzaminu

126

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, zasady wykonywania usług medycznych
niebędących świadczeniami zdrowotnymi.

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 sposoby
weryﬁkacji ich prawa 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 (umowne i
administracyjnoprawne).

W2, U1, K1

Sylabusy
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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
medyczna, 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, krajowe mechanizmy ﬁnansowania ze środków
publicznych leczenia transgranicznego.

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 oraz związane z
naruszeniem tajemnicy medycznej, 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, pojęcie szkody i
krzywdy w sprawach medycznych, zasady ustalania odszkodowania i
zadośćuczynienia w sprawach medycznych, roszczenia wrongful birth, wrongful
conception i wrongful life, odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta,
odpowiedzialność Skarbu Państwa w medycynie, działalność wojewódzkich komisji
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz świadczenia kompensacyjne
związane z działaniami niepożądanymi produktów leczniczych.

W4, W5, U2

11.

Szczególne kategorie świadczeń zdrowotnych – ochrona zdrowia psychicznego,
przerywanie ciąży, badania prenatalne i preimplantacyjne, medycznie
wspomagana prokreacja i macierzyństwo zastępcze, transplantologia i
krwiodawstwo, eksperyment medyczny i badania kliniczne, sterylizacja, procedura
zmiany płci, 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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Rozliczenie roczne.

ćwiczenia

Rozliczenie roczne.

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.
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".

Sylabusy
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Prawo karne wykonawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc8fdca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

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

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

Sylabusy

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

przygotowanie do ćwiczeń

25

analiza orzecznictwa

15

rozwiązywanie kazusów

15

Sylabusy
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analiza badań i sprawozdań

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie do egzaminu

47

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Rozwój systemów penitencjarnych, geneza prawa penitencjarnego, wyodrębnienie
W1, U1, K1
się i źródła prawa karnego wykonawczego

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
W6, U2, U3, K2
lub dla bezpieczeństwa zakładu) w świetle danych statystycznych, wyników badań
empirycznych oraz krajowych i międzynarodowych standardów ochrony praw
osób pozbawionych wolności

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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 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

ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony egzamin z prawa karnego materialnego

Sylabusy

332 / 399

Prawo internetu i treści cyfrowych - warsztat
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.6058a03a10082.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z wiedzą wynikającą z regulacji prawnych (prawa UE oraz polskiego), regulaminów platform
internetowych oraz ODR dotyczącymi zgłaszania roszczeń związanych z obrotem prawnym w internacie.

C2

Wykształcenie umiejętności skutecznego posługiwania się narzędziami internetowymi stosowanymi w praktyce
obrotu do zgłaszania lub oceny roszczeń użytkowników lub dostawców usług internetowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe zasady, instytucje
i procedury w obszarze stosowania prawa
w internecie, a w szczególności zasady konsekwencje
naruszenia dóbr osobistych, praw własności
intelektualnej

PRA_K3_W04,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W13

zaliczenie

W2

Zna regulacje związane z funkcjonowaniem mediów,
reklamy i działalnością promocyjno-marketingową

PRA_K3_W05,
PRA_K3_W13

zaliczenie

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09

zaliczenie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zastosować wiedzę dotyczącą zasad
i przepisów prawa do identyﬁkacji przypadków
naruszenia prawa i jego unikania

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
dalszego kształcenia oraz podwyższania poziomu
świadomości prawnej społeczeństwa w stosowania
prawa w obrocie internetowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

21

analiza aktów normatywnych

25

analiza i przygotowanie danych

25

rozwiązywanie zadań problemowych

25

Przygotowywanie projektów

24

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.

Międzynarodowe, unijne i krajowe źródła prawa Internetu (m. in. Traktat WIPO z
1996 tzw. ""internetowy"", Dyrektywa UE o prawie autorskim w społeczeństwie
informacyjnym, Dyrektywa UE o handlu elektronicznym).

W1

2.

Zasady tworzenia i rejestrowania domen internetowych.

W1, U1

3.

Regulaminy serwisów internetowych.

W2, U1

Sylabusy
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4.

Nieuczciwa konkurencja w internecie.

W1, W2, U1

5.

Zasady reklamy internetowej.

W1, W2, U1

6.

Ochrona praw autorskich w internecie

W1, W2, U1

7.

Usługi tzw. chmury obliczeniowej - aspekty prawne (w tym oprogramowanie jako
usługa (Software as a Service).

W1, K1

8.

Zawieranie i wykonywanie umów przez internet.

W1, W2, U1, K1

9.

Dostarczenie treści cyfrowych (w tym - problem odpowiedzialności za jakość
usług).

W1, W2, U1, K1

10.

Serwisy społecznościowe - cechy wyróżniające i ich prawne konsekwencje.

W2, U1, K1

11.

. Platformy internetowe - zasady działania i problemy regulacyjne.

W2, K1

12.

Wolność słowa w internacie (zagrożenia, ograniczenia).

W1, U1, K1

13.

Mowa nienawiści w Internecie

W1, K1

14.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie.

W1, U1, K1

15.

Arbitraż i mediacja w internecie.

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, prezentacja multimedialna, metody e-learningowe: dyskusja na forum on-line, quiz na platformie e-lerningowej
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (co najmniej 80%), aktywność na warsztatach oraz w formie elearningowej, opracowanie zgłoszenia roszczenia lub rozstrzygnięcia w
oparciu o narzędzia stosowane w praktyce obrotu internetowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot dostępny dla studentów 3, 4 i 5 roku.

Sylabusy
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Prawo gospodarcze i handlowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc8c008.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

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

K1

zrozumienia funkcji oraz ekonomicznych uwarunkowań PRA_K3_K01,
prawa gospodarczego i handlowego.
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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

ćwiczenia

21

przygotowanie do ćwiczeń

40

przygotowanie do egzaminu

58

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

6.

Prawo papierów wartościowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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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
wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie więcej niż 50% punktów
z egzaminu.
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 ﬁnansowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc884ef.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

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

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozróżniania konsekwencji podatkowych w zależności
od podejmowanych czynności (działań)

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

Sylabusy

341 / 399

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do zajęć

7

przygotowanie do egzaminu

61

analiza aktów normatywnych

42

analiza orzecznictwa

21

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
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

.

ćwiczenia

.

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Egzamin pisemny obejmuje test wielokrotnego wyboru składający
się z 50 pytań. Za każdą w pełni poprawną odpowiedź na dane
egzamin pisemny / ustny 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 stanowią pomocniczą względem wykładu formę
kształcenia polegającą na przygotowaniu studenta do zdania
egzaminu z przedmiotu.
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Prawo budowlane
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67ca19b3d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

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:

Sylabusy
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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

PRA_K3_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
poprawnej interpretacji aktów normatywnych
analizowanych w trakcie wykładu

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

przygotowanie do egzaminu

85

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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin składający się z pytań testowych i problemowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Prawne zagadnienia dowodów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc83c57.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z regulacją i praktyką działania prawa dowodowego w postępowaniu cywilnym, karnym
i administracyjnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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

W2

PRA_K3_W04,
pogłębiona wiedza o szczegółowych regulacjach prawa
PRA_K3_W10,
dowodowego w procedurze cywilnej, karnej
PRA_K3_W12,
i administracyjnej na tle porównawczym.
PRA_K3_W13

egzamin

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

egzamin

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09,
PRA_K3_K10

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wdrażania wiedzy z zakresu prawa dowodowego
w praktycznych czynnościach w obrębie postępowań
sądowych i administracyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

21

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

40

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.

Zasady prawa dowodowego w postępowaniu karnym, cywilnym i
administracyjnym – przyczyny i konsekwencje zróżnicowania; inicjatywa
dowodowa i rozkład ciężaru dowodu; surogaty udowodnienia.

W1, W2, U1

Sylabusy
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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

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:
inscenizacja, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajeciach, egzemin, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymaganie wstępne – zdany egzamin z co najmniej jednego z przedmiotów proceduralnych (postępowanie cywilne,
postępowanie administracyjne, proces karny). Brak wymagań dodatkowych

Sylabusy
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Praktyka 1 miesiąc
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cbe4da8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 90

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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 PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14,
sądy i organy administracji oraz wykorzystywane
PRA_K3_W16
w procesie stosowania prawa metody prawnicze

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

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

90
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

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Praktyczne aspekty kryminologicznej i prawnej problematyki
przestępczości seksualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc13cd1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21
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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

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

PRA_K3_U04,
PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12,
PRA_K3_U17

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

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
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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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

11

Sylabusy
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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
W4, U5, K1, K2
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

Sylabusy
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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

warsztaty

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
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Postępowanie w sprawach nieletnich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc7e7e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

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

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

31

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.

Kształtowanie się zasad odpowiedzialności oraz postępowania nieletnich – zarys
historyczny

W1

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uprzednie zaliczenie egzaminu z prawa karnego materialnego

Sylabusy
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Postępowanie cywilne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc4d932.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

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

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

opanowanie naczelnych zasad obowiązujących w sądowym postepowaniu cywilnym

C2

opanowanie regulacji prawnej postepowania rozpoznawczego procesowego oraz ogólnych zagadnień dotyczące
innych postępowań cywilnych

C3

nauka wzajemnych związków pomiędzy regulację prawną postepowania rozpoznawczego procesowego oraz
ogólnych zagadnień dotyczących innych postępowań cywilnych

C4

nauka praktycznego zastosowania poszczególnych przepisów KPC oraz instytucji procesowych

C5

wdrożenie do zasad stosowania etyki w działalności zawodowej prawnika polegającej na reprezentacji procesowej
stron (uczestników postępowania) w postępowaniu cywilnym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

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

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

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

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

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

stosowania etyki w działalności zawodowej prawnika
polegającej na reprezentacji procesowej stron
(uczestników postępowania) w postępowaniu
cywilnym
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Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

21

ćwiczenia

21

przygotowanie do egzaminu

21

przygotowanie do ćwiczeń

21

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
84

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

Egzamin pisemny. Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest
uprzednim zdaniem egzaminu z Prawa cywilnego. Egzamin ma wyłącznie
formę pisemną i składa się z testu, tj. 26 pytań (test wielokrotnego
wyboru) oraz 2 pytań problemowych. Egzamin jest przeprowadzany co
najmniej w 4 terminach: 2 terminy w sesji letniej, 2 terminy w sesji
poprawkowej. Egzamin przedterminowy (o ile jest przeprowadzany)
odbywa się nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej. Do
egzaminu przedterminowego mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy
uzyskali zaliczenie ćwiczeń z Postępowania cywilnego. 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 zaliczenie dwóch z 4 cząstkowych
kolokwiów zaliczeniowych.

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
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 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
1. znajomość prawa cywilnego materialnego poświadczona egzaminem z przedmiotu Prawo cywilne;
2. obecność na wykładzie ma charakter fakultatywny.

Sylabusy
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Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc52dd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 7,
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

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

Okresy
Semestr 6, Semestr 8,
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

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

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z przesłankami prowadzenia, przebiegiem postępowania administracyjnego,
z wymaganiami stawianymi decyzjom i postanowieniom, z zasadami rządzącymi ich trwałością.

C2

Zapoznanie studentów z modelami sądowej kontroli administracji oraz z przebiegiem postępowania
sadowoadministracyjnego, skutkami, jakie wywołuje orzeczenie sądu administracyjnego.

Sylabusy
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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 podstawowych pojęć, zasad, konstrukcji
i instytucji procesowych postępowania
administracyjnego i sądowoadministracyjnego

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W12,
PRA_K3_W13

brak zaliczenia, egzamin

W2

znajomość podstawowych uprawnień procesowych
uczestników postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego

PRA_K3_W06

brak zaliczenia, egzamin

W3

znajomość etapów postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego oraz mechanizmu i zasad
stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym

PRA_K3_W10

brak zaliczenia, egzamin

W4

znajomość metod analizy, interpretacji i stosowania
przepisów regulujących postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

PRA_K3_W14

brak zaliczenia, egzamin

W5

wiedza o relacjach między prawem administracyjnym
i postępowaniem administracyjnym oraz między
postępowaniem administracyjnym i postępowaniami
sądowymi

PRA_K3_W11

brak zaliczenia, egzamin

W6

podstawowa wiedza o ewolucji postępowania
administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz
o polskim systemie kontroli sądowoadministracyjnej
na tle modelowych rozwiązań innych państw

PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08

brak zaliczenia, egzamin

W7

znajomość podstawowych narzędzi (instrumentów)
zdobywania informacji prawniczych na temat
postępowania administracyjnego
i sądowoadministracyjnego

PRA_K3_W16

brak zaliczenia, 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

PRA_K3_K01

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Sylabusy

świadomość zmienności regulacji procesowej
z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
oraz postępowania sądowoadministracyjnego oraz
konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy w tym
zakresie

366 / 399

K2

świadomość 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

Bilans punktów ECTS
Semestr 5, Semestr 7, Semestr 9

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

ćwiczenia

21

analiza aktów normatywnych

29

analiza orzecznictwa

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
81

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

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
222

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
42

ECTS
1.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Sylabusy
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2.

Sylabusy

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
W1, W2, W3, W4, W7,
samozwiązania. f) Klauzule dodatkowe 20. Milczące załatwienie sprawy. Zakres
U1, U2, U3, K1, K2
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.
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3.

Sylabusy

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;
W1, W2, W3, W4, W6,
zbiega postępowania sądowego i postępowania administracyjnego oraz zasady
W7, U1, U2, U3, K1, K2
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.
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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.

4.

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

brak zaliczenia

-

ćwiczenia

brak zaliczenia

-

Semestr 6, Semestr 8, Semestr 10
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie egzaminu z przedmiotu „Prawo administracyjne”.

Sylabusy
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Postępowania karne szczególne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.1558522684.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 21

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

Sylabusy

poszczególne postępowania odrębne, szczególne
i konsensualne prowadzące do określenia
odpowiedzialności karnej sensu largo.

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W10

egzamin
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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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K10

egzamin

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

21

analiza aktów normatywnych

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

39

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
W1, U1, K1
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;

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja, referat - 50% oceny; obecność i bieżąca aktywność na
zajęciach - 50% oceny;

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdanie egzaminu z prawa karnego

Sylabusy
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Pisma procesowe w postępowaniu karnym - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67d2eb1b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z metodyką przygotowania pism procesowych w sprawach karnych.
Prowadzący będą przekazywać informacje na temat procedury stosowania przepisów regulujących wymogi pisma
procesowego sporządzanego zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak też sądowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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

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

PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

zaliczenie pisemne

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K08,
PRA_K3_K09

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie sporządzać pisma procesowe
w postępowaniu karnym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student rozwija gotowość do występowania
w postępowaniu karnym w charakterze obrońcy lub
pełnomocnika

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

377 / 399

Wymogi formalne pism procesowych i konsekwencje ich naruszenia. Ograniczenia
w składaniu oświadczeń na piśmie .
Rodzaje pism procesowych:

1.

W1, W2, U1, K1

- pisma organów procesowych /zarządzenia, orzeczenia/
- pisma stron,
2.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W1, W2, U1, K1

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
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość podstaw postępowania karnego oraz struktury sądownictwa powszechnego. Nie jest wymogiem
koniecznym zatem pozytywny wynik egzaminu z Procesu karnego.

Sylabusy
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Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cc751a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

poznanie funkcji, instytucji, zasad i norm prawa cywilnego procesowego w praktyce

C2

poznanie poszczególnych instytucji procesowych tworzących system prawa cywilnego procesowego oraz relacji
tego systemu z innymi systemami społecznymi

C3

poznanie procesów stosowania prawa, nauka identyﬁkacji stanów faktycznych, relewantności przepisów oraz
dokonywania subsumcji

C4

nauka umiejętności dokonywania oceny przyczyn naruszania prawa oraz konsekwencji tego zjawiska

C5

nauka praktycznego zastosowania poszczególnych przepisów i instytucji procesowych oraz zasad prawidłowego
sporządzania i formułowania pism procesowych

C6

wdrożenie do stosowania etyki zawodowej i poprawnego kształtowania relacji interpersonalnych w celu
właściwego wykonywania zawodu prawnika z perspektywy społecznej oceny prawa, w tym w kontekście
możliwości naruszenia dóbr osobistych innych osób - zarówno w treści pism procesowych, jak i w trakcie
podejmowanych czynności procesowych

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

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

W3

procesy stosowania prawa, potraﬁ identyﬁkować stany PRA_K3_W10,
faktyczne, relewantne przepisy i dokonywać subsumcji PRA_K3_W14

projekt

W4

przyczyny naruszania prawa oraz konsekwencje tego
zjawiska

PRA_K3_W06

projekt

PRA_K3_U06,
PRA_K3_U07,
PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11

projekt

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

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

praktycznie zastosować poszczególne przepisy
i instytucje procesowe (poznał zasady prawidłowego
sporządzania i formułowania pism procesowych)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

21

zbieranie informacji do zadanej pracy

39

Sylabusy

380 / 399

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
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
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie wybranych pism procesowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zalecana znajomość podstaw postępowania cywilnego oraz struktury sądownictwa powszechnego.

Sylabusy
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Ochrona dóbr osobistych - warsztaty
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.5cac67cf43399.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 21

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

382 / 399

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

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

U2

potraﬁ pozyskać informacje z literatury, baz danych
i innych źródeł.

PRA_K3_U08,
PRA_K3_U09,
PRA_K3_U16

zaliczenie

PRA_K3_K02,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

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.

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

Sylabusy

383 / 399

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, W2, U1, U2, K1
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).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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
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European and International Transport Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.6058df2253b33.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi problemami prawnymi związanymi z prawami
i obowiązkami stron (głównie przewoźnika) umowy przewozu międzynarodowego w Unii Europejskiej, z podziałem
na przewóz osób i towarów oraz w zależności od środka transportu (transport lotniczy, morski, drogowy,
kolejowy). Omawiana jest zatem problematyka jurysdykcji krajowej, prawa właściwego oraz skuteczności
zagranicznych orzeczeń (rozporządzenia Bruksela I bis, Rzym I i Rzym II) oraz w ramach zagadnienia prawa
właściwego problematyka jednolitej regulacji merytorycznej wynikającej z obowiązujących w państwach
członkowskich umów międzynarodowych (np. Konwencji CMR, montrealskiej, COTIF itd.).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

385 / 399

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania
międzynarodowego prawa transportowego, zna
rodzaje źródeł prawa transportu międzynarodowego
oraz potraﬁ tę wiedzę zastosować do identyﬁkacji
i rozwiązania konkretnych problemów

PRA_K3_W02,
PRA_K3_W07,
PRA_K3_W08,
PRA_K3_W10,
PRA_K3_W11,
PRA_K3_W13

egzamin pisemny

PRA_K3_U12,
PRA_K3_U15,
PRA_K3_U16

egzamin pisemny

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ pozyskiwać potrzebne informacje z literatury,
baz danych i innych źródeł zwłaszcza pod kątem
stosowania prawa ujednoliconego oraz potraﬁ
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać
wnioski oraz formułować opinie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest otwarty do podejmowania kontaktów
społecznych i zawodowych w zakresie stosowania
międzynarodowego prawa transportowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

21

analiza orzecznictwa

20

analiza aktów normatywnych

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do egzaminu

33

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
129

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

386 / 399

Przedmiot dotyczy umowy przewozu z perspektywy prawa prywatnego
międzynarodowego i prawa jednolitego (umów międzynarodowych
ujednolicających prawo merytoryczne). Cześć 1: umowa przewozu w unijnym PPM
(tj. w rozporządzeniach Bruksela I, Rzym I i Rzym II). Cześć 2: koncepcja uniﬁkacji
umowy przewozu w drodze umów międzynarodowych ze wskazaniem
odpowiednich organizacji międzynarodowych (np. ICAO, OTIF) i uwzględnieniem
roli UE. Cześć 3: Umowy międzynarodowe prawa jednolitego: zakres zastosowania
i główne zasady - A. Przewóz towarów: Transport lotniczy (Konwencja warszawska
i jej protokoły, Konwencja montrealska), Transport drogowy (Konwencja CMR),
Transport kolejowy (Konwencja COTIF, Załącznik CIM, Protokół wileński), Transport
morski (Zasady haskie, Zasady hasko-visbijskie, Zasady hamburskie, Zasady
rotterdamskie), Transport śródlądowy (Konwencja CMNI) oraz Transport
multimodalny. B. Przewóz pasażerów: Transport lotniczy (Konwencja warszawska i
protokół haska i Konwencja montrealska), Transport morski (Konwencja ateńska),
Transport kolejowy (Konwencja COTIF i Załącznik CIV), Transport drogowy
(Konwencja CVR). Podsumowanie: wnioski, światowe tendencje, przewidywane
kierunki przyszłych zmian.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny (pytanie opisowe i kazus). Możliwość przygotowanie
krótkiego wystąpienia na zadany temat. Przygotowanie wystąpienia i
zaprezentowanie przed innymi uczestnikami pozwoli na podwyższenie
oceny na egzaminie o 1 ocenę (pod warunkiem zaliczenia egzaminu na co
najmniej ocenę 3). Jeżeli student napisze egzamin na ocenę 5, otrzyma
ocenę 5.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Sylabusy
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Bezpieczeństwo i wolność w świetle operacyjnych uprawnień służb
policyjnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33F00.1586937626.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia niestacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 14

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

Sylabusy

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

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

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

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

W3

W4

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

U2

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

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

PRA_K3_K01,
PRA_K3_K02,
PRA_K3_K03,
PRA_K3_K04,
PRA_K3_K05,
PRA_K3_K06,
PRA_K3_K10

projekt, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Znajomość i rozumienie procesów stosowania prawa,
umiejętność identyﬁkacji stanów faktycznych,
relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji

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

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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 W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1
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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajęciach + przygotowanie wystąpienia na temat
wskazanego podczas zajęć problemu

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone prawo konstytucyjne oraz prawo karne materialne

Sylabusy
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Seminarium magisterskie IV rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.3C00.5cac67cd56803.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 7

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 21

Okres
Semestr 8

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na V roku studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
zagadnienia z zakresu problematyki prowadzonego
PRA_K3_W08,
seminarium, które mogą obejmować - w zależności
PRA_K3_W09,
od tematyki seminarium - zagadnienia poszczególnych
PRA_K3_W10,
dogmatyk prawniczych, ﬁlozoﬁi, teorii lub etyki
PRA_K3_W11,
prawniczej.
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

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 7

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach. Rozliczenie roczne.

Semestr 8
Metody nauczania:
seminarium

Sylabusy

394 / 399

Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium dla studenta IV roku.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie V rok
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
prawo

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAN.33000.5cac67cda04c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 9

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
-

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 21

Okres
Semestr 10

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
20.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 21

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

PRA_K3_W01,
PRA_K3_W02,
PRA_K3_W03,
PRA_K3_W04,
PRA_K3_W05,
PRA_K3_W06,
PRA_K3_W07,
zagadnienia z zakresu problematyki prowadzonego
PRA_K3_W08,
seminarium, które mogą obejmować - w zależności
PRA_K3_W09,
od tematyki seminarium - zagadnienia poszczególnych
PRA_K3_W10,
dogmatyk prawniczych, ﬁlozoﬁi, teorii lub etyki
PRA_K3_W11,
prawniczej.
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

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 9

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywność na zajęciach; rozliczenie roczne

Semestr 10
Metody nauczania:
seminarium

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywność studenta na zajęciach. Złożenie pracy magisterskiej
i jej zatwierdzenie przez Promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium dla studenta V roku.

Sylabusy
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