Poznań, dnia 15 grudnia 2013 r.
Dr Marcin Sokołowski
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Europejskie Prawo Osobowe na kierunku Administracja

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:

Europejskie Prawo Osobowe
2. Kod modułu kształcenia:
10-EPOw-a1-s, 10-EPOw-a1-n
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Fakultatywny
3. Kierunek studiów:
Administracja
4. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
I stopień
5. Rok studiów:
2 rok studiów
6. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr letni
7. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 30 godz. wykładu
Studia niestacjonarne 30 godz. wykładu (w tym 15 godz. e-learning)
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8. Liczba punktów ECTS:
3
9. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
dr Marcin Sokołowski (msokolow@amu.edu.pl)
10. Język wykładowy:
Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z założeniami i strukturą systemu prawa
osobowego w ramach prawa Unii Europejskiej w tym m.in: przedstawienie ideologii
oraz historii rozwoju systemu europejskiego prawa osobowego, stosunku do prawa
polskiego, oraz w ramach ideologii roli prawa osobowego na tle zasad prawnych,
celów i wartości Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż źródłem dużej części materiału
normatywnego jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
Luksemburgu oraz Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w ramach wykładu
przewidziane jest zapoznanie studentów z tym orzecznictwem oraz przekazanie
podstawowych zasad analizy orzecznictwa jako (faktycznego) źródła prawa. Celem
wykładu jest przygotowanie studenta do właściwego wykorzystania europejskiego
prawa osobowego i praktycznych przywilejów jakie przyznaje ono obywatelom Unii.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Wskazane jest aby studenci posiadali znajomość podstawowych przedmiotów
prawniczych (zwłaszcza prawo cywilne oraz prawo konstytucyjne).

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich
trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej
wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy )
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Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
2
kierunku studiów

Symbol
efektów
1
kształcenia

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

EPO_01

wykorzystywać zdobytą wiedzę, z uwzględnieniem umiejętności K_W06, K_W04
nabytych podczas praktyki zawodowej, do rozstrzygania
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, wykonywać K_U02, K_U06
pracę urzędniczą na w administracji publicznej oraz stosować
prawo w instytucjach niepublicznych, posiada podstawową wiedzę
w zakresie dotyczącym systemu prawa polskiego, prawa
międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, wzajemnych
powiązań w ramach tych systemów oraz relacji pomiędzy prawem
polskim, prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej;

EPO _02

posługiwać
się
podstawową
terminologią
z
zakresu K_W01
poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów, ma
podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny administracji i
prawa i ich miejscu w systemie nauk społecznych, a także o
typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych,
prawnych i ekonomicznych) oraz o ich istotnych elementach;
wykorzystać pozyskaną podstawową wiedzę dla wyjaśnienia
K_U03
przyczyn i przebiegu zmian wybranych zagadnień prawnych
dotyczących dziedzin prawa właściwych dla studiów
administracyjnych i prawniczych;

EPO_03

EPO _04

EPO_05

EPO _06
EPO _07

sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji oraz
posiada umiejętność przygotowania typowych dokumentów i prac
pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych. Potrafi
samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł;
ma świadomość zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i
umiejętności i dostrzega potrzebę dalszego kształcenia się i
doskonalenia zawodowego
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, jest kreatywny;

K_U07

K_K01

K_K07

potrafi posługiwać się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych,
K_K04
w tym szczególnie nauk o prawie i o administracji oraz
podstawową wiedzą ekonomiczną, i ją wykorzystywać w pracy
zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)
#
efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)
W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach
kierunkowych efektów kształcenia)
01, 02… – numer efektu kształcenia
UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.
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Kod modułu kształcenia, np. PK_01 (PK-kod modułu „Prawo karne” w USOS).
Efekty kształcenia dla kierunku studiów Prawo (np. K_W01, K_U01,...), gdzie: W – wiedza; U – umiejętności; K
– kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia); 01, 02…–
numer efektu kształcenia.
2

3

4. Treści kształcenia
Nazwa modułu kształcenia: Europejskie Prawo Osobowe (EPO)
Symbol treści
3
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
4
kształcenia modułu

TK_01

Historia Unii Europejskiej oraz systemu ochrony praw
człowieka w ramach Rady Europy

EPO_01

TK_02

System prawny Unii Europejskiej oraz Polski

EPO_02

TK_03

System ochrony prawnej Trybunału Sprawiedliwości UE

EPO_03

TK_04

Swobody traktatowe

EPO_04

TK_05

Wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości oraz Trybunału Praw Człowieka

EPO_05

TK_06

Europejskie prawo rodzinne

EPO_06

* np. TK_01, TK_02, …
#
np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3

5. Zalecana literatura
1. H. Chwyć (red.), Europejskie prawo rodzinne, Lublin 2006.
2. T.Jasudowicz, Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów
międzynarodowych. Orzecznictwo Strasburskie, Toruń 1999.
3. Z.Hajn (red.) System Prawa Unii europejskiej. Tom XV. Swobodny przepływ
pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. Wyd. 1. 2011.
4. J.Barcz, M.Górka, A.Wyrozumska. Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla
kierunków zarządzania i administracji. Wyd.2 Warszawa 2011.
Literatura dodatkowa:
5. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom I, (red. A. Wróbel),
Warszawa 2008.
6. T.Jasudowicz. Prawa rodziny w świetle standardów międzynarodowych, 1999.
7. J. Ciszewski. Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności
rodzicielskiej, Warszawa 2004.
8. A.Wróbel (red.) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom 1-2. Wolters 2007.
9. N.Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie wspólnot
europejskich, Kraków 2002.
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np. TK_01, TK_02.
np. PK_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3 (kolumna pierwsza).
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1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu
Dla kierunku Administracja studia 1 stopnia niestacjonarne w planie przewidziane jest
korzystanie z e-learningu.
2. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
W toku zajęć prowadzący udostępnia listę kazusów obejmującą omawiane w trakcie zajęć
wyroki polskiego SN oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, a także dla studentów
referujących orzecznictwo dostępne są teksty poszczególnych wyroków w ich
polskojęzycznym tłumaczeniu.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania

Symbol
efektu
kształcenia
5
dla modułu
EPO_01-06
(taka sama
liczba jak w
tab. pkt.3)

Nazwa modułu (przedmiotu): Europejskie Prawo Osobowe (EPO)
Sposoby prowadzenia zajęć
Metody oceniania
Symbol treści kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
stopnia osiągnięcia
realizowanych w trakcie
założonych efektów
założonego efektu
6
zajęć
7 8
kształcenia
kształcenia
Zaliczenie pisemne,
dodatkowe punkty za
TK_01-06
Wykład multimedialny
aktywną obecność
na zajęciach

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Europejskie Prawo Osobowe
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
9
aktywności

Forma aktywności

Studia stacjonarne: 30 godz. wykładu
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)

10 11

Studia niestacjonarne: 30 godz. wykładu (w
tym 15 godz. e-learning)
Studia stacjonarne: uczestnictwo w
wykładzie
Studia niestacjonarne: uczestnictwo w
wykładzie

Suma godzin

Studia stacjonarne: 30 godz. Wykładu
Studia niestacjonarne: 30 godz. wykładu (w
tym 15 godz. e-learning)

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)
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np. PK_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3.
np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II.4.
7
Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące (F) jak i podsumowujące (P).
6

8

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.
Godziny lekcyjne, gdzie 1 godzina lekcyjna oznacza 45 min.
10
Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników,
(3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu.
11
Przy przeliczeniu 30 godzin pracy studenta na 1 punkt ECTS. Wtedy pracę własną studenta należy obliczyć
poprzez iloczyn 30 i liczby punktów ECTS dla danego modułu, pomniejszony o łączną liczbę godzin poświęconych
na zajęcia w planie.
9

5

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 3
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak ćwiczenia: nie przewidziano ćwiczeń
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu Europejskie
Prawo Osobowe, tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną egzaminu z tego
przedmiotu. W skład tego całego modułu wchodzą: wykład oraz ćwiczenia,
których uprzednie zaliczenie jest warunkiem, który umożliwia przystąpienie do
egzaminu, jak również zajęcia w ramach e-leariningu (jako pochodne wykładu i ćwiczeń na
studiach niestacjonarnych).
4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a) umiejętność zastosowania poznanych zasad prawnych i orzecznictwa sądowego,
b) umiejętność stosowania zdobytych wiadomości,
c) znajomość zagadnień omawianych na wykładzie,
d) umiejętność poprawnego
uzasadniania,

formułowania

myśli

i

poglądów

oraz

ich

racjonalnego

e) umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków (ocen
prawnych),
f)

znajomość przepisów obowiązującego polskiego prawa konstytucyjnego i cywilnego.
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