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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Systemy konstytucyjne wybranych państw 

świata 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Constitutional systems of selected countries 

of the world 

Kierunek studiów  Prawo 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki prawe 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

dr hab. Leszek Ćwikła 

 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 VI, VIII, X 2 

 

Wymagania wstępne zainteresowanie problematyką, znajomość podstaw prawa 

konstytucyjnego 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest zapoznanie z różnymi systemami 

konstytucyjnymi na przykładzie wybranych państw świata, m.in. z systemem parlamentarno-

gabinetowym w Wielkiej Brytanii i Włoszech, systemem kanclerskim w Niemczech, 

systemem półprezydenckim w V Republice Francuskiej oraz systemem prezydenckim w 

USA. Ponadto przedmiot ma na celu utrwalenie podstawowej wiedzy i terminologii z 

zakresu nauk prawnych, w szczególności z zakresu prawa konstytucyjnego oraz wyrobienie 

umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa konstytucyjnego. 

 

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

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę w zakresie pozycji, znaczenia i 

zakresu norm prawnych regulujących ustrój państwa w 

systemie nauk prawnych. 

K_W01 

W_02 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa 

konstytucyjnego. 

K_W03 

W_03 Zna podstawowe cechy i funkcje prawa konstytucyjnego, i 

rozumie kryteria ich efektywnego funkcjonowania. 

K_W06 
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UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi 

z zakresu prawa konstytucyjnego w celu rozumienia i 

analizy zjawisk prawnych. 

K_U03 

U_02 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego z 

zakresu prawa konstytucyjnego i porozumiewać się w 

sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik 

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i 

odbiorcami spoza grona specjalistów. 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z 

zakresu prawa konstytucyjnego, rozumie potrzebę 
kształcenia się przez całe życie. 

K_K01 

K_02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i 
umiejętności z zakresu prawa konstytucyjnego dla lepszego 

funkcjonowania w Kościele i społeczeństwie. 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Podczas wykładu zostanie przeprowadzona analiza ustrojów następujących państw 

współczesnych: Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Ukrainy, 

Litwy, Białorusi, Czech, Słowacji, Japonii, Izraela. W odniesieniu do każdego państwa 

zostaną omówione następujące zagadnienia: ewolucja ustroju politycznego, ogólna 

charakterystyka konstytucji, zasady naczelne konstytucji, system organów państwa, status 

jednostki w państwie, ustrój wymiaru sprawiedliwości, ustrój terytorialny, system partyjny. 

 

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,  

wykład konwencjonalny, 

analiza tekstu prawnego, 

student wypełnia arkusz 

zaliczeniowy 

oceniony arkusz 

zaliczeniowy, protokół 

W_02 wykład konwersatoryjny, 

wykład konwencjonalny, 

analiza tekstu prawnego, 

student wypełnia arkusz 

zaliczeniowy 

oceniony arkusz 

zaliczeniowy, protokół 

W_02 wykład konwersatoryjny, 

wykład konwencjonalny, 

analiza tekstu prawnego, 

student wypełnia arkusz 

zaliczeniowy 

oceniony arkusz 

zaliczeniowy, protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja student wypełnia arkusz 

zaliczeniowy, sprawdzenie 

umiejętności praktycznych 

oceniony arkusz 

zaliczeniowy, notatki 

prowadzącego, protokół 

U_02 dyskusja student wypełnia arkusz 

zaliczeniowy, sprawdzenie 

umiejętności praktycznych 

oceniony arkusz 

zaliczeniowy, notatki 

prowadzącego, protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja student wypełnia arkusz oceniony arkusz 
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zaliczeniowy zaliczeniowy, protokół 

K_02 dyskusja student wypełnia arkusz 

zaliczeniowy 

oceniony arkusz 

zaliczeniowy, protokół 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 

Ocena niedostateczna 

Student nie zna podstawowych pojęć i norm prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, nie 

zna i nie rozumie zasad wykładni prawa. 

Student nie potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych 

oraz prawnych, nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa 

konstytucyjnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk 

prawnych, gospodarczych, społecznych, nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami 

prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, nie potrafi samodzielnie 

rozwiązywać prostych problemów prawnych, stawiać jasnych tez oraz wykorzystywać 
zdobytej wiedzy w celu trafnego formułowania podsumowań. 
Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności. 

 

Ocena dostateczna 

Student zna niektóre pojęcia i normy prawne z zakresu prawa konstytucyjnego, zna i rozumie 

podstawowe zasady wykładni prawa. 

Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych 

oraz prawnych, potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu 

prawa konstytucyjnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i 

zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych, posiada umiejętności posługiwania się 
podstawowymi pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, potrafi 

samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać 
zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań. 
Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

 

Ocena dobra 

Student zna większość pojęć i norm prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, zna i 

rozumie zasady wykładni prawa. 

Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych 

oraz prawnych, potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa konstytucyjnego 

w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, 

gospodarczych, społecznych, posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w 

celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy 

prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego 

formułowania podsumowań. 
Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

 

Ocena bardzo dobra 
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Student zna wszystkie wymagane pojęcia i normy prawne z zakresu prawa konstytucyjnego, 

bardzo dobrze zna i rozumie zasady wykładni prawa. 

Student potrafi dokonywać w sposób wnikliwy obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, 

gospodarczych oraz prawnych, potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa 

konstytucyjnego w celu analizowania i interpretowania skomplikowanych procesów i zjawisk 

prawnych, gospodarczych, społecznych, posiada umiejętności posługiwania się pojęciami 

prawnymi w celu rozumienia i analizy skomplikowanych zjawisk prawnych, potrafi 

samodzielnie rozwiązywać skomplikowane problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz 

wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań. 
Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. 

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje studenta oceniane są na podstawie obowiązkowego 

kolokwium końcowego. Kolokwium ma formę testu składającego się z pytań jednokrotnego 

wyboru oraz 2-3 pytań otwartych. Ponadto uwzględniana jest aktywność studenta na 

zajęciach oraz obecność na zajęciach. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  

 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

30 

 

 

VIII. Literatura 

Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, wyd. 5, Warszawa 2013. 

Pułło A., Ustroje państw współczesnych, wyd. 2, Warszawa 2007. 

Gdulewicz E. i in., Ustroje państw współczesnych, Lublin 2010. 

 


