Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Poznań, dnia 28 września 2012 r.

Zespół wykładowców:
prof. UAM dr hab. Marek Smolak, dr Maciej Dybowski
Zespół prowadzących ćwiczenia:
mgr Justyna Witkowska, mgr Paweł Kokot, mgr Piotr F. Zwierzykowski

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Prawoznawstwo na kierunku Administracja

I. Informacje ogólne
1.

Nazwa modułu kształcenia:
Prawoznawstwo

2.

Kod modułu kształcenia:
10- PZ- a1-s, 10- PZ- a1-n

3.

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Obowiązkowy

4.

Kierunek studiów:
Administracja

5.

Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
I stopień

6.

Rok studiów:
I

7.

Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy

8.

Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu i 14 godzin ćwiczeń
Studia niestacjonarne: 15 godzin wykładu, 8 godzin ćwiczeń i 21 godzin e-learningu

9.

Liczba punktów ECTS:
7 punktów ECTS
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10.

Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby
prowadzącej zajęcia:
prof. UAM dr hab. Marek Smolak (smolak@amu.edu.pl)
dr Maciej Dybowski (dybowski@amu.edu.pl)
mgr Paweł Kokot (p.kokot@amu.edu.pl)
mgr Piotr F. Zwierzykowski (piotr.zwierzykowski@amu.edu.pl)

11.

Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1.

Cel modułu kształcenia:
Dogłębne przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu podstaw prawoznawstwa.

2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
a) podstawowa wiedza w zakresie funkcjonowania państwa i prawa,
b) brak szczególnych wymagań w zakresie 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:

Nazwa modułu (przedmiotu) kształcenia: Prawoznawstwo (PZa1)

Symbol
efektów kształcenia:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu)
i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku studiów:

Pza1_W01

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody z zakresu
prawoznawstwa, nauki o moralności oraz aksjologii prawa.

K_W01

Pza1_W02

Ma wiedzę co do swoistych dla prawników metod, zasad
i dyrektyw związanych z wykładnią, stosowaniem prawa i obrotem
prawnym.
Ma wiedzę co do swoistych dla prawników metod, zasad
i dyrektyw tworzenia i redagowania tekstów prawnych.

K_W03-04
K_W07

PZa1_W03

Ma pogłębioną wiedzę co do konsekwencji zachodzenia kolizji
między prawem a obyczajem i moralnością.
Ma podstawową wiedzę z zakresu teorii sprawiedliwości.

K_W01

PZa1_U01

Potrafi posługując się aparaturą pojęciową z zakresu
prawoznawstwa opisać i analizować pojawiające się w procesie
tworzenia prawa, jego wykladni i stosowania swoiste problemy
prawne.

K_U01
K_U07-08
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PZa1_U02

Potrafi trafnie ocenić proces wykładni i sądowego stosowania
prawa pod względem ich zgodności z zasadami wykładni prawa
wypracowanymi przez doktrynę prawniczą oraz orzecznictwo.

K_U01
K_U07-08

PZa1_U03

Potrafi w sposób świadomy ocenić poprawność tekstu prawnego
pod względem jego zgodności z zasadami techniki prawodawczej.

K_U05
K_U07-08

PZa1_U04

Potrafi sprawnie wykorzystać wiedzę z zakresu nauki moralności,
która pozwala na samodzielne zdiagnozowanie problemów
etycznych występujących w relacji prawo-moralność.

K_U01
K_U07-08

PZa1_K01

Posiada kompetencje do diagnozowania zjawisk prawnych
w kategoriach pojęć i metod prawoznawstwa.
Posiada kompetencje do analizy tekstów prawnych pod względem
ich zgodności ze standardami techniki prawodawczej.

K_K04

PZa1_K02

Posiada kompetencję do analizy procesu wykładni i stosowania
prawa.

K_K04
K_K07

PZa1_K03

Posiada podstawową kompetencję w interpretowaniu
i redagowaniu tekstów prawnych.

K_K04
K_K07

4.

Treści kształcenia:

Nazwa modułu (przedmiotu) kształcenia: Prawoznawstwo (PZa1)

Symbol
treści kształcenia:

Opis treści kształcenia:

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu:

TK_01

1. Normy postępowania:
- język prawa;
- wypowiedzi dyrektywalne i ich rodzaje;
- rodzaje norm postępowania;
- budowa normy postępowania;
-obowiązywanie norm postępowania;
- normy prawne i ich rodzaje.

PZ_W01
PZ_W02
PZ_W03

TK_02

2. Powstawanie prawa:
- róŜne znaczenia terminu źródła prawa;
- formy tworzenia prawa;
- proces tworzenia prawa;
- system źródeł prawa w RP.

PZ_W01
PZ_W02
PZ_U01

TK_03

3. Akty normatywne i ich rodzaje:
- pojęcie aktu normatywnego;
- budowa aktu normatywnego;
- rodzaje aktów normatywnych;
- eliminowanie aktu normatywnego z systemu prawnego;
- charakterystyka językowa tekstu aktu normatywnego;
- rodzaje przepisów prawnych.

PZ_W01

TK_04

4. Wykładnia prawa:
- pojęcie i modele wykładni prawa;
- rodzaje i zadania wykładni prawa;
- fazy wykładni prawa;
- dyrektywy wykładni prawa i ich rodzaje.

PZ_W01
PZ_W02
PZ_U01
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TK_05

5. Wnioskowanie prawnicze:
- pojęcie wnioskowań prawniczych;
- reguły inferencyjne oparte na wynikaniu normy z norm;
- reguły inferencyjne oparte na załoŜeniu konsekwentności ocen
prawodawcy.

PZ_K02
PZ_U03
PZ_W01
PZ_W02
PZ_W03

TK_06

6. System prawny:
- pojęcie systemu prawa;
- rodzaje systemu prawa;
- formalne cechy systemu prawnego; luki w prawie i sposoby
ich usuwania;
- zasada niesprzeczności norm systemu prawnego; reguły
kolizyjne;
- prawo publiczne i prawo prywatne;
- gałęzie prawa.

PZ_K02
PZ_U03
PZ_W01
PZ_W02
PZ_W03

TK_07

7. Przestrzeganie prawa i warunki jego efektywności:
- pojęcie przestrzegania prawa;
- czynniki wpływające na przestrzeganie prawa;
- rodzaje sankcji;
- znajomość prawa jako warunek jego przestrzegania.

PZ_K02
PZ_U03
PZ_W01
PZ_W02
PZ_W03

TK_08

8. Stosowanie prawa:
- pojęcie i typy stosowania prawa;
- etapy stosowania prawa;
- zakres swobody podejmowania decyzji;
- ewolucje poglądów na stosowanie prawa.

PZ_K02
PZ_U03
PZ_W01
PZ_W02
PZ_W03

TK_09

9. Stosunki prawne i podmioty prawa:
- pojęcie stosunku prawnego; fakty prawne;
- podmioty stosunku prawnego;
- przedmiot i treść stosunku prawnego;
- rodzaje stosunków prawnych.

PZ_K02
PZ_U03
PZ_W01
PZ_W02
PZ_W03

TK_10

10. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne:
- pojęcie sytuacji prawnej;
- podstawowe sytuacje prawne;
- pochodne sytuacje prawne: uprawnienia i obowiązki;
- złoŜone sytuacje prawne;
- prawa podmiotowe jednostki.

PZ_K02
PZ_U03
PZ_W01
PZ_W02
PZ_W03

TK_11

11. Sprawiedliwość − praworządność:
- spór o pojęcie sprawiedliwości;
- sprawiedliwość rozdzielcza i formuły sprawiedliwości;
- sprawiedliwość wyrównawcza;
- sprawiedliwość społeczna;
- sprawiedliwość formalna i sprawiedliwość materialna;
- gwarancje praworządności;
- prawo a moralność;
- pojęcie moralnosci;
- relacje między prawem a moralnością;
- relacje walidacyjne między prawem a moralnością;
- realacje treściowe między prawem a moralnością;
- związki funkcjonalne między prawem a moralnością.

PZ_K02
PZ_U03
PZ_W01
PZ_W02
PZ_W03
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5.

Zalecana literatura:
1. Wronkowska S. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et Aequi,
Poznań 2003.
2. Stawecki T. Winczorek P. Wstęp do Prawoznawstwa, C. H. Beck Warszawa 1999.
3. Morawski L. Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.
4. Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze 2002.

6.

Informacja o przewidywanej moŜliwości wykorzystania e-learningu:
E-learning jest przewidziany wyłącznie na studiach niestacjonarnych (40 godzin
wykładu i 30 godzin ćwiczeń w ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi
zajęcia oraz − łącznie dla wykładu i ćwiczeń − 70 godzin e-learningu).

7. Informacja o tym, gdzie moŜna zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami
do laboratorium itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć
przekazują prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.

III.

Informacje dodatkowe
1.

Odniesienie do efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć
i metod oceniania:
Nazwa modułu (przedmiotu) kształcenia: Prawoznawstwo (PZa1)

Symbol
efektu kształcenia
dla modułu:

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie zajęć:

Sposoby prowadzenia zajęć
umoŜliwiające osiągnięcie
załoŜonych efektów kształcenia:

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
załoŜonego efektu kształcenia:

PZa1_W01

TK_01

Wykład i ćwiczenia

Wykład: egzamin pisemny
bądź ustny.
Ćwiczenia: test zaliczeniowy
i kolokwium ustne (łącznie
bądź alternatywnie).

PZa1_W02

TK_02-11

J.w.

J.w.

PZa1_W03

TK_01

Wykład

Wykład: egzamin
bądź ustny.

pisemny

PZa1_U01

TK_02-11

Wykład i ćwiczenia

Wykład: egzamin pisemny
bądź ustny.
Ćwiczenia: test zaliczeniowy
i kolokwium ustne (łącznie
bądź alternatywnie).

PZa1_U02

TK_02

J.w.

J.w.
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PZa1_U03

TK_02-11

J.w.

J.w.

PZa1_U04

TK_02-11

Wykład

Wykład: egzamin
bądź ustny.

pisemny

PZa1_K01

TK_02-11

Wykład i ćwiczenia

Wykład: egzamin pisemny
bądź ustny.
Ćwiczenia: test zaliczeniowy
i kolokwium ustne (łącznie
bądź alternatywnie).

PZa1_K02

TK_02-11

J.w.

J.w.

PZa1_K03

TK_02-11

J.w.

J.w.

Przykładowe − podstawowe − pytania-zadania egzaminacyjne są identyczne
jak ww. opisy poszczególnych treści kształcenia.
Przykładowe − podstawowe − pytania-zadania zaliczeniowe podaje prowadzący
ćwiczenia na zajęciach.
Nie wszystkie treści kształcenia muszą być zrealizowane na zajęciach − niektóre mogą
być przez prowadzącego zalecone do samodzielnego opracowania przez studentów
w ramach oczekiwanej od nich tzw. pracy własnej.

2.

ObciąŜenie pracą studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu) kształcenia: Prawoznawstwo (PZa1)

Forma aktywności:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności:
Studia stacjonarne:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30 godzin wykładu.
14 godzin ćwiczeń.
Studia niestacjonarne: 30 godzin wykładu (15 godzin
realnych zajęć i 15 godzin e-learningu).
14 godzin ćwiczeń (8 godzin
realnych zajęć i 6 godzin e-learningu).

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)

Studia stacjonarne: 166 godzin (210 godzin wynikających
z 7 punktów ECTS minus 44 godziny wykładów i ćwiczeń).
Studia niestacjonarne: 166 godzin (210 godzin wynikających
z 7 punktów ECTS minus 44 godziny wykładów i ćwiczeń).

Suma godzin

210

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu (przedmiotu)

7 (5 punktów tytułem wykładu i 2 tytułem ćwiczeń)
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3.

Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba

punktów

ECTS,

którą

student

uzyskuje

na

zajęciach

wymagających

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
7 punktów ECTS.
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za ostateczne zaliczenie całego
modułu Prawoznawstwo, tzn. zaliczenie ćwiczeń i złoŜenie z oceną pozytywną
egzaminu z tego przedmiotu. W skład tego całego modułu wchodzą: na studiach
stacjonarnych − wykład oraz ćwiczenia; na studiach niestacjonarnych − wykład,
ćwiczenia oraz e-learning.
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 argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania
wniosków,

d)

umiejętność sprawnego stosowania metod i pojęć prawoznawstwa,

e)

poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyŜej w ramach
opisu efektów kształcenia dla tego modułu.

Marek Smolak

Paweł Kokot

Maciej Dybowski

Piotr F. Zwierzykowski
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