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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Techniki legislacyjne w planowaniu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim  

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza w zakresie prawoznawstwa 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Przekazanie zasad tworzenia aktów prawa miejscowego 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

  

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA  

W_01 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i 
reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, 
etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i 
rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, 
zmianach i sposobach działania 

K_W03 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i 
regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi 
posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych 
problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do 
wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju 
norm. 

K_U07 

U_02 Potrafi przygotować akt prawny - miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zasadami techniki 
prawodawczej. 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i 
potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej 
działalności 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Źródła prawa.  
Akt prawa miejscowego.  
Planowanie przestrzenne w gminie.  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
Zasady techniki prawodawczej.  

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 wykład konwersatoryjny, 
dyskusja egzamin pisemny, słuchanie 

wypowiedzi i argumentów 
studentów w czasie dyskusji 

sprawdzona praca 
egzaminacyjna, aktywny 
udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja, praca zespołowa słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji, opracowanie 
tematyczne 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności, sprawdzone 
opracowanie tematyczne 

U_02 dyskusja, praca zespołowa słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji, opracowanie 
tematyczne 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności, sprawdzone 
opracowanie tematyczne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja, praca w grupie słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji, opracowanie 
tematyczne 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności, sprawdzone 
opracowanie tematyczne 

 

 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Wykład:  

Na końcową ocenę z wykładu składają się:  
  egzamin pisemny –90%,  
  aktywny udział w zajęciach – 10%,  

Kryteria oceniania prac na egzaminie pisemnym 
91-100% punktów z egzaminu – ocena 5,0 
81-90% punktów z egzaminu – ocena 4,5 
71-80% punktów z egzaminu – ocena 4,0 
61-70% punktów z egzaminu – ocena 3,5 
50-60% punktów z egzaminu – ocena 3,0  

Ćwiczenia:  

Na końcową ̨ocenę z ćwiczeń składają się:  

  Wykonanie opracowania tematycznego w formie projektu aktu prawa miejscowego – 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 90%,  

 aktywny udział w części praktycznej ćwiczeń - 10%.  
 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

40 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” 

Literatura uzupełniająca 

D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2014 
T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014 

 

 


