OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do wiedzy o państwie i prawie
2. Kod modułu kształcenia: 10-WWPPw-z1-s
3. Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny
4. Kierunek studiów: Zarządzanie
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: I
7. Semestr: zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Wykład, 15 godzin
9. Liczba punktów ECTS: 4
10.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:

dr Maciej Dybowski, dybowski@amu.edu.pl

11.

Język wykładowy: polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
Dogłębne przyswojenie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu pojęć i metod prawa i
prawoznawstwa, wiedzy o procesach związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa we współczesnych
państwach, o genezie, typach i funkcjonowaniu państw w aspekcie ustrojowym.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Brak szczególnych wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:

Symbol
efektów
kształcenia

Odniesienie do efektów
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu
kształcenia dla kierunku
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:
studiów

WWPPw_01

rozumieć i posługiwać się podstawowymi pojęciami
prawnymi

WWPPw_02

analizować i rozumieć zjawiska prawne

WWPPw_03

posługiwać się tekstem prawnym

WWPPw_04

identyfikować funkcje państwa, rolę prawa w
państwie oraz charakteryzować podstawowe typy
rozwiązań ustrojowych

K_W07, K_W10, K_U05

K_W07, K_W10, K_U05
K_W07, K_W10, K_U05
K_W02
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WWPPw_05

identyfikować rolę aparatu państwa i form aktywności
społeczeństwa (stowarzyszenia, partie polityczne) w
podejmowaniu decyzji w państwie

K_W02

4. Treści kształcenia:

Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do wiedzy o państwie i prawie
Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Semiotyczne zagadnienia norm postępowania. Budowa
i rodzaje norm postępowania. Pojęcie czynności
WWPPw_01
konwencjonalnej.
Obowiązywanie normy postępowania. Pojęcie normy
WWPPw_01, WWPPw_02,
prawnej i koncepcje budowy takich norm. Problematyka
WWPPw_03
sankcji. Rozdaje norm prawnych.

TK_01

TK_02

TK_03

Pojęcie i rodzaje faktów prawotwórczych

WWPPw_01, WWPPw_02,
WWPPw_03

TK_04

Pojęcie, budowa i rodzaje aktów normatywnych.
Obowiązywanie prawa w czasie. Wejście w Ŝycie i
utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego.

WWPPw_01, WWPPw_02,
WWPPw_03

TK_05

Charakterystyka gałęzi prawa

WWPPw_01, WWPPw_02,
WWPPw_03

TK_06

Pojęcie państwa. Funkcje państwa. Poglądy na funkcje
państwa i przegląd odpowiadających im rozwiązań
instytucjonalnych.

WWPPw_04, WWPPw_05

TK_07

Demokracja. Aparat państwowy. Partie polityczne.

WWPPw_04, WWPPw_05

5. Zalecana literatura:
Sławomira Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2006;
Piotr Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2005
W. Siuda. Elementy prawa dla ekonomistów. Poznań, 2000-2006

6. Informacja o przewidywanej moŜliwości wykorzystania b-learningu:
brak
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7. Informacja o tym, gdzie moŜna zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratoriu, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć przekazuje
prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:
Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do wiedzy o państwie i prawie
Metody oceniania
Symbol efektu
Sposoby prowadzenia zajęć
Symbol treści kształcenia
stopnia osiągnięcia
kształcenia dla
umoŜliwiające osiągnięcie
realizowanych w trakcie zajęć
załoŜonego efektu
modułu
załoŜonych efektów kształcenia
kształcenia
Zaliczenie w formie
Wykład
WWPPw_01 TK_01 - TK_05
pisemnego kolokwium
WWPPw_02

TK_02 - TK_05

J.w

J.w.

WWPPw_03

TK_02 - TK_05

J.w.

J.w.

WWPPw_04

TK_06, TK_07

J.w.

J.w.

WWPPw_05

TK_06, TK_07

J.w.

J.w.

Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne są identyczne jak ww. opisy poszczególnych treści
kształcenia.

2. ObciąŜenie pracą studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do wiedzy o państwie i prawie
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

15
30
45
4 ECTS
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3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
4 punkty ECTS

b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak ćwiczenia:
brak

4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:

a) poprawność i kultura języka,
b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego uzasadniania,
c) umiejętność poprawnej rekonstrukcji stanowisk teoretycznych w prawoznawstwie i nauce o państwie
d) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyŜej w ramach opisu efektów
kształcenia dla tego modułu.

Maciej Dybowski
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