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Poziom kształcenia

Tryb kształcenia

Prawo

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Prawo konstytucyjne

9

Typ przedmiotu

Rok
studiów/semestr

Obowiązkowy

1a.

Forma zajęć

Liczba godzin

Wykład

45

drugi

Imię i nazwisko:
Zdzisław Kędzia

1b.

Tytuł/stopień:
Profesor

1c.

Dyscyplina naukowa:
prawo konstytucyjne

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Cele i załoŜenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
WyposaŜenie studenta w wiedzę pozwalającą na:
a) interpretację roli konstytucji w państwie i społeczeństwie oraz jej wpływu
jako aktu o najwyŜszej pozycji w hierarchii źródeł prawa
b) wykładnię treści zasad ustrojowych i związków między nimi
b) rozumienie usytuowania oraz roli władz państwowych oraz zasad i procedur
ich funkcjonowania, a takŜe ich wzajemnych relacji
c) ocenę praktyki działania głównych organów państwa
d) posługiwanie się zasadniczymi instytucjonalnymi i proceduralnymi
gwarancjami praw i wolności jednostki

e) rozumienie wzajemnych związków między prawem konstytucyjnym a
integracją w ramach Unii Europejskiej i współpracą międzynarodową
3.2. ZałoŜenia przedmiotu:
a) w zakresie wiedzy:
Student powinien zaznajomić się ze znaczeniem prawnym konstytucji,
ustrojem konstytucyjnym RP, jego zasadami i ich praktycznym
zastosowaniem; rozumieć reguły ustrojowe kształtujące relacje między
państwem a jednostką; poznać system organów państwowych i ich działanie
b) w zakresie postaw:
Student powinien nabrać przekonania o centralnej roli konstytucji i prawa
konstytucyjnego w systemie prawa, w organizacji Ŝycia państwa i
społeczeństwa, a w szczególności o ich kluczowym znaczeniu dla realizacji
zasady "dobrego rządzenia" i poszanowania praw jednostki
c) w zakresie umiejętności:
Student powinien nabyć umiejętność interpretacji konstytucji w świetle
orzecznictwa konstytucyjnego i stosowania jej postanowień w analizie
funkcjonowania demokracji, procesów rządzenia oraz sytuacji jednostki
4.

Wymagania wstępne:
podstawowa wiedza o państwie i prawie oraz historii ustroju

5.

Metody dydaktyczne:
interaktywny wykład z uŜyciem Power Point

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
egzamin pisemny obejmujący pytania i rozwiązanie kazusu

7.

Treści kształcenia (programowe):
Konstytucja jako podstawowy akt prawny i źródła prawa
konstytucyjnego. Podstawowe zasady ustroju państwa. Prawa i
wolności jednostki. Referendum. Systemy wyborcze. Władza
ustawodawcza: parlament; Zgromadzenie Narodowe. Władza
wykonawcza: Prezydent, Rada Ministrów i organy jej podległe. Władza
sądownicza: sądy, Trybunał Konstytucyjny i kontrola konstytucyjności
prawa; Trybunał Stanu i odpowiedzialność konstytucyjna. Rzecznik Praw
Obywatelskich. Prokuratura. NajwyŜsza Izba Kontroli. Polskie prawo
konstytucyjne a prawo Unii Europejskiej.

8.

Wykaz literatury podstawowej:

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2011. wyd. XV
Polskie prawo konstytucyjne [red.] W. Skrzydło, Lublin, 2008
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, C.H. Beck, kolejne lata.
9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
Banszak B., Polskie prawo konstytucyjne, Wrocław 2004
Witkowski W. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2006

10.

Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

