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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Tematyka kursu oprócz zagadnień tradycyjnie wiązanych ze wstępem do prawoznawstwa, język prawny
i język prawniczy, stosunek prawny etc. obejmuje również wprowadzenie do głównych gałęzi prawa RP.
W trakcie kursu studenci zapoznają się podstawowymi instytucjami prawa materialnego i procesowego
cywilnego, karnego i administracyjnego oraz z elementami prawa finansowego i prawa UE.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Powiązania z KEU

Sposób weryfikacji i oceny
efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta w ramach
poszczególnych form zajęć i dla
całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

1. Zna i rozumie znaczenie
podstawowych koncepcji prawa
oraz zna i rozumie relacje prawa
do innych systemów
normatywnych:

NKT1A_W08, NKT1A_W09,
NKT1A_W10, NKT1A_W07

Aktywność na zajęciach

M_W002

2. Student zna i rozumie
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
panowanie dalszych studiów K

NKT1A_W08, NKT1A_W09,
NKT1A_W10, NKT1A_W07

Aktywność na zajęciach
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M_W003

3. Student zna i rozumie
podstawowe funkcje prawa oraz
różne koncepcje obowiązywania
prawa:

NKT1A_W08, NKT1A_W09,
NKT1A_W10, NKT1A_W07

Aktywność na zajęciach

M_W004

4. Zna i rozumie procesy
tworzenia i stosowania prawa
oraz ma świadomość wpływu
tych procesów na jednostkę i
społeczeństwo

NKT1A_W08, NKT1A_W09,
NKT1A_W10, NKT1A_W07

Aktywność na zajęciach

M_W005

Student zna i rozumie 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

NKT1A_W08, NKT1A_W09,
NKT1A_W10

Aktywność na zajęciach

Umiejętności: potrafi
M_U001

6. Student potrafi samodzielnie
lub w zespole rozwiązywać proste
kazusy

NKT1A_U10, NKT1A_U06,
NKT1A_U07, NKT1A_U08,
NKT1A_U11

Aktywność na zajęciach

M_U002

Student potrafi dokonać analizy
tekstu prawnego i jego wykładni
za pomocą stosownych aplikacji.

NKT1A_U10, NKT1A_U04,
NKT1A_U06, NKT1A_U11,
NKT1A_U03

Aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Student potrafi wyszukiwać
informację prawną w tekstach
źródeł prawa

NKT1A_K04, NKT1A_K03,
NKT1A_K01, NKT1A_K02

Aktywność na zajęciach

M_K002

Student zna i rozumie problem
obowiązywania prawa oraz
doniosłość etycznych rozważań o
prawie i zasadach wykonywania
zawodów prawniczych.

NKT1A_K04, NKT1A_K03,
NKT1A_K01, NKT1A_K02

Aktywność na zajęciach

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

45

30

15

0

0

0

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Forma zajęć dydaktycznych
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M_W002

2. Student zna i rozumie
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
panowanie dalszych studiów K
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-
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M_W003

3. Student zna i rozumie
podstawowe funkcje prawa oraz
różne koncepcje obowiązywania
prawa:
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M_W004

4. Zna i rozumie procesy
tworzenia i stosowania prawa
oraz ma świadomość wpływu
tych procesów na jednostkę i
społeczeństwo

+

+

-

-

-

-
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M_W005

Student zna i rozumie 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

+

+

-

-

-

-

-

-

-
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Zajęcia
warsztatowe

Ćwiczenia
projektowe

1. Zna i rozumie znaczenie
podstawowych koncepcji prawa
oraz zna i rozumie relacje prawa
do innych systemów
normatywnych:

Konwersatorium

Ćwiczenia
laboratoryjne

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Zajęcia terenowe
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Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
M_U001

6. Student potrafi samodzielnie
lub w zespole rozwiązywać
proste kazusy

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

Student potrafi dokonać analizy
tekstu prawnego i jego wykładni
za pomocą stosownych aplikacji.

+
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-

-

-

-

-

-

-
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Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Student potrafi wyszukiwać
informację prawną w tekstach
źródeł prawa

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_K002

Student zna i rozumie problem
obowiązywania prawa oraz
doniosłość etycznych rozważań o
prawie i zasadach wykonywania
zawodów prawniczych.
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3/6

Karta modułu - Wstęp do prawoznawstwa i podstawowych instytucji prawnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

45 godz

Przygotowanie do zajęć

5 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

5 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

20 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

5 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

82 godz

Punkty ECTS za moduł

3 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Podstawowe terminy, definicje i pojęcia prawne

I. Pojęcie prawa
1. Prawo jako norma
2. Prawo jako system
3. Obowiązywanie prawa (15 godz.)
Filozofia prawa

II. Pozytywistyczne i niepozytywistyczne filozofie prawa
1. Pozytywizm w sporze z teoriami prawa natury
2. Prawo i moralność: Dworkin kontra pozytywizm
3. Prawo jako fakt: pozytywizm kontra realizm prawny (10 godz.)
Metody prawnicze

III. Metody prawnicze
1. Czy istnieje metoda prawnicza?
2. Metody formalno-analityczne
3. Teoria argumentacji prawniczej
4. Hermeneutyka prawnicza (10 godz)
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Wykładnia i interpretacja prawa

IV. Interpretacja prawnicza
1. Język prawny (aspekty semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne)
2. Wykładnia prawa (pojęcie, klasyfikacje)
3. Typy rozumowań prawniczych (10 godz)
Ćwiczenia audytoryjne
Tworzenie prawa -legislacja

Ćwiczenia w tworzeniu prostych aktów prawnych (5 godz.)
Wykładnia prawa

Ćwiczenia dotyczące stosowania różnych rodzajów wykładni oraz interpretacji aktów
prawnych (5 godz.)
Teksty prawnicze

Zajęcia w zakresie czytania aktów prawnych i ich właściwego zastosowania w
codziennej praktyce zawodowej. Rozumienie aktu prawnego . Akt właściwy i akty
pomocnicze. Akty wykonawcze. (5 godz.)

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.
Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej
problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad
danym problemem.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru (30 pytań.) Czas trwania egzaminu 60 minut.
Minimalna ilość punktów uprawniających do zaliczenia modułu 20. W przypadku zdania egzaminu
można otrzymać dodatkowo od 1 do 3 punktów z tytułu zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu (dst i +dst –
1pkt, db i +db – 2 pkt, bdb – 3pkt)
.Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
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zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa wynika z oceny odpowiedzi pisemnej Studenta oraz fakulatywnie jej:
- podniesienia o pół oceny w przypadku aktywnego udziału w dyskusjach na ćwiczeniach,
odnotowanego formalnie przez prowadzącego
- obniżenia o pół oceny w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Studenta na więcej niż jednych
( 1 ) ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
Prezentacje audytoryjne w zakresie zagadnień zleconych indywidualnie
Opracowanie pisemnego referatu na temat wskazany przez wykładowcę.

przez

prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych na poziomie licealnym,

Zalecana literatura i pomoce naukowe
J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Warszawa 2006
H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998
R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
1. Pełnomocnik ds. kontroli przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i
jego
funkcja gwarancyjna, Journal of Modern Science, vol. 37, 2/18
2. Minister Koordynator ds. Służb Specjalnych – Model zarządzania nad Służbami Specjalnymi w RP [w:]
Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, pod. red. M. Sitek, M. SuchPyrgiel, Józefów 2018.
3.. Human Rights in the activity of Special Services [w;] From human rights to essentials rights, edited
by M.
Sitek, L. Tafaro and M. Indellicato, Józefów 2018.
4. Person for the cyberdangerous of the modern world – A new Paradygmate for victimizing the
Residents
of Urbanistic Centers [w:] 3rd International conferences on Urban Studies, edited by Z.Celik, E.
Osmanoglu, Ankara 2018.

Informacje dodatkowe
Brak
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