Wypełnia Zespół Kierunku

Nazwa modułu (bloku przedmiotów):
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA
Nazwa przedmiotu:
PODSTAWY PRAWOZNAWSTWA
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY
Nazwa kierunku:
FILOLOGIA
Forma studiów:
Profil kształcenia:
STACJONARNE
PRAKTYCZNY
Rok / semestr:
1/2
Forma
zajęć
wykład
Wymiar
zajęć

Kod przedmiotu:

Specjalność:
FILOLOGIA ANGIELSKA –
JĘZYKI OBCE W BIZNESIE
Status przedmiotu /modułu: Język przedmiotu / modułu:
OBOWIĄZKOWY
POLSKI
inne
ćwiczenia laboratorium projekt seminarium
(wpisać
jakie)

15

Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne

Kod modułu:

dr Andrzej Majewski
dr Andrzej Majewski
Zaznajomienie z problematyką teoretyczno-prawną w zakresie
stanowienia, stosowania i obowiązywania prawa oraz uzyskanie
praktycznych umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji a aktach
normatywnych, ich rozumienia i interpretacji.
Brak wymagań wstępnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Nr

01
02
03
04

Opis efektu kształcenia
Student odtwarza wiedzę z zakresu podstawowych pojęć występujących w
języku prawnym i prawniczym oraz z zakresu specyficznych dla prawa
konstrukcji instytucji prawnych.
Student wyszukuje oraz interpretuje informacje o aktach normatywnych, w
szczególności dotyczących przyszłych ewentualnych miejsc działalności
zawodowej.
Student przywołuje i identyfikuje podstawowe pojęcia i zasady dotyczące
ochrony własności intelektualnej.
Student posługuje się językiem prawniczym i prawnym oraz stosuje go w
kontaktach z petentami.

Odniesienie
do efektów
dla
kierunku
K_W02
K_W05
K_W13
K_U01
K_U13
K_W14
K_W05
K_W10
K_U05

Student identyfikuje różnice pomiędzy językiem prawniczym a naturalnym oraz
rozumie konieczność wyrażania myśli prawniczych w tymże języku, podobnie
jak konieczność odtwarzania norm z przepisów, które często się zmieniają.
Student formułuje i analizuje problemy związane z interpretacją przepisów
prawnych.

05
06

K_U13
K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
Relacje między państwem a prawem.
Nauki prawne.
Tworzenie prawa ze szczególnym uwzględnieniem jego stanowienia.
Akty normatywne – pojęcie, rodzaje.
Obowiązywanie prawa w różnych aspektach.
Normy prawne i ich rodzaje.
Pojęcie i budowa i rodzaje przepisów prawnych..
Pojęcie, zasady systemu prawa, rodzaje systemów prawnych
Struktura systemu prawa, gałęzie prawa.
Pojęcie i rodzaje faktów prawnych.
Skutki prawne –obowiązek, uprawnienie, roszczenie.
Stosunek prawny – pojęcie i rodzaje.
Podmioty prawa. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
Pojęcie i typy wykładni prawa.
Etapy i reguły wykładni prawa.
Stosowanie i przestrzeganie prawa

Ćwiczenia
nie dotyczy
Laboratorium
nie dotyczy
Projekt
nie dotyczy

Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca

Metody kształcenia

Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Jolanta Jabłońska-Bonca,
Warszawa, Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2007.
Wstęp do prawoznawstwa, Józef Nowacki, Zygmunt Tobor, Wyd. 3, Kraków,
Oficyna Wolters Kluwer, 2007.
Wstęp do prawoznawstwa : ćwiczenia i materiały, Karol Dobrzeniecki, Milena
Korycka-Zirk, Toruń,Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom
Organizatora", 2010.
Wykład z prezentacja multimedialną

Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin ustny

Nr efektu kształcenia
przedmiotu

01,02,03,04,
05,06

Forma i warunki
zaliczenia

Egzamin ustny – warunkiem zaliczenia egzaminu jest poprawna odpowiedź na
dwa z trzech zadanych pytań egzaminacyjnych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki
wykładów
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i
laboratoryjnych*
Samodzielne przygotowywanie się do
ćwiczeń*
Przygotowanie projektu / eseju / itp. *
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS za przedmiot
Liczba p. ECTS związana z zajęciami
praktycznymi*
Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich

Liczba godzin
15
5

5
25
1
10
(5+5)
0,4
20
(15+5)
0,8

