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Nazwa przedmiotu1): Prawo

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Law

Kierunek studiów4): Logistyka

Koordynator przedmiotu5): Paweł Bogacki doktor nauk prawnych w zakresie prawa

Prowadzący zajęcia6): pracownicy Katedry

Jednostka realizująca7): Katedra Polityki Europejskiej i Finansów Publicznych

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości na temat polskiego państwa i prawa, niezbędnych w życiu codziennym i pracy
zawodowej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, literaturę i orzecznictwo sądowe.
Założeniem jest zapoznanie z teoretycznymi aspektami tworzenia organizacji państwowej i jej systemu normatywnego, jak również przekazanie praktyczne

-

-

-

PO  stacjonarne / niestacjonarne

a4) seminaria

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład

a2) ćwiczenia audytoryjne

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Tematyka wykładów
Zagadnienia wstępne. Historyczne i socjologiczne przyczyny powstawania norm i systemów prawnych. Specyfika prawa państwowego. Definicje. Państwo jako

organizacja społeczna. Definicje. Rodzaje państw. Państwo a inne organizacje społeczne. Podział prawa .Zakres obowiązywania prawa. Normy prawne Podmioty
prawa. Źródła prawa. Interpretacja (wykładnia prawa). (6 godzin)

Podstawy prawa administracyjnego. Geneza i przedmiot omawianej dziedziny prawa. Źródła. Wyjaśnienie pojęć. Struktura administracji państwowej i
samorządowej. Podstawowe wiadomości na temat postępowania administracyjnego. (6 godzin)

Podstawy prawa karnego. Geneza i przedmiot omawianej dziedziny prawa. Źródła. Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Przestępstwo i jego rodzaje. Pięcie winy.
Kary i środki karne. Inne instytucje prawa karnego. (6 godzin)

Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego. Historyczne i praktyczne przyczyny wyodrębnienia się tej gałęzi prawa. Źródła materialne i formalnego prawa
cywilnego. Zakres obowiązywania kodeksu cywilnego. Zasady ogólne prawa cywilnego. Prawo rzeczowe. Prawo zobowiązań. Prawo spadkowe. Podstawy prawa
gospodarczego. (6 godzin)

Podstawy prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Przedmiot i źródła i prawa międzynarodowego. Podmioty prawa międzynarodowego.
Konsekwencje przynależności Polski do Unii Europejskiej. System prawny Unii Europejskiej. (6 godzin)

B.     ćwiczenia

konsultacje inne …

inne… inne …

inne… inne …

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
język polski, historia

Założenia wstępne17):
znajomość historii Polski i historii powszechnej w zakresie liceum ogólnokształcącego; umiejętność koncentracji na wykładzie; umiejętność czytania, pisania i
rozmawiania w języku polskim; umiejętność sporządzania notatek z wykładu.
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UWAGI24):

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01-wiedza o podstawach funkcjonowania państwa i prawa państwowego 05 -

02-umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym i pracy 
zawodowej

06 -

03- uczciwość w wykorzystywaniu zdobytej wiedzy

inne… inne..

08 -

inne..

07 -

04- rozsądek w stosowaniu prawa

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

inne… inne..

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):
ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

b) uzupełniająca
.Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004.
Malcolm N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006
4.

Miejsce realizacji zajęć22): 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa
Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2011.Wojciech Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2009.   Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński
Antoni Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2009. Andrzej Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2006

5.

6.

7.

8.
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