SYLABUS
Nazwa programu kształcenia:

WPiA+WNEiZ-EP-O-II-S-16/17Z
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Źródła prawa polskiego i międzynarodowego
(PODSTAWOWE)

14.3WI73AIIJ2468_93S

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
Nazwa kierunku

Ekonomiczno-prawny
Forma studiów:

Profil kształcenia:

II stopnia, stacjonarne

ogólnoakademicki

Specjalność:

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

język polski

Rok

Semestr

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia

ECTS

1

1

wykład

15

E

1

Razem

15

1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab. ANDRZEJ BAŁABAN

Prowadzący zajęcia:

prof. dr hab. ANDRZEJ BAŁABAN

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze źródłami prawa polskiego i międzynarodowego, wyjaśnienie ich istoty,
a także ukazanie relacji między prawem międzynarodowym a prawem krajowym.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z krajowymi źródłami prawa. Podstawowa znajomość źródeł prawa
międzynarodowego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

Student swobodnie porusza się w źródłach prawa
krajowego, międzynarodowego i unijnego i potrafi
określić ich oddziaływanie na siebie oraz
współzależności.

1

EP2

2

EP3

1

EP4

Student potrafi odnaleźć zależności pomiędzy
źródłami prawa krajowego i międzynarodowego.

umiejętności

kompetencje społeczne

Student potrafi określić hierarchię źródeł prawa w
przypadku przenikania się źródeł prawa krajowego i
międzynarodowego.
Student posiada kompetencje do samodzielnej
analizy aktów prawnych, potrafi określić hierarchię
źródeł prawa oraz zastosować reguły kolizyjne.
TREŚCI PROGRAMOWE

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W03

S2A_W02
S2A_W03

K_U01

S2A_U01

K_U02

S2A_U02

K_K01

S2A_K01

Semestr

Liczba godzin

Przedmiot: Źródła prawa polskiego i międzynarodowego
Forma zajęć: wykład
1. Systemy normatywne: pojęcie, składniki, wymogi formalne

1

1

2. Źródła powstania i poznania prawa

1

1

3. Hierarchia źródeł formalnych

1

1

4. Hierarchia norm prawa międzynarodowego

1

1

5. Źródła prawa polskiego według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1

2

6. Definicja prawa międzynarodowego publicznego

1

1

7. Cechy szczególne prawa międzynarodowego publicznego

1

1
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8. Źródła prawa międzynarodowego publicznego

1

1

9. Zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego publicznego

1

1

10. Uchwały organizacji międzynarodowych

1

1

11. Źródła prawa unijnego, dychotomiczny podział na prawo pierwotne i wtórne

1

1

12. Ogólne zasady prawa unijnego

1

1

13. Szczegółowa charakterystyka źródeł prawa Unii Europejskiej

1

2

Metody kształcenia

wykład, prezentacja, dyskusja
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia
EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4

Student w ramach uzyskania zaliczenia z przedmiotu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu końcowego w
formie testu
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia Test wielokrotnego wyboru składa się z 20 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt, do
zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% wszystkich punktów.
100-90% - bardzo dobry
89-76% - dobry
75-60% - dostateczny
poniżej 60% - niedostateczny
Ocena uzyskana z egzaminu jest jednocześnie oceną końcową z przedmiotu.
A. Kalisz (2007): Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Wróbel (red.) (2010): Stosowanie Prawa UE przez sądy, wydanie drugie poprawione, Wolters Kluwer, Warszawa
W. Czapliński, A. Wyrozumska (2014): Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Wydanie trzecie, CH
Beck

Literatura uzupełniająca

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

2

Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

2

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1
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