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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawowe zagadnienia prawne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Basic legal issues 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Marta Kaczmarczyk 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Zainteresowanie przedmiotem, gotowość podjęcia pracy, systematyczność 
w zdobywaniu wiedzy. Chęć pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych 
kompetencji. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Nadrzędnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami i 

zagadnieniami prawnymi m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa 
administracyjnego i postępowania administracyjnego, prawa pracy itp. 
C 2. Przygotowanie studentów do pracy w organach administracji, w charakterze tłumacza itp. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student uzyskał wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień 
prawnych niezbędną w pracy tłumacza, jak również pracownika 
szeroko rozumianej sfery biznesu. 

K_W07 

W_02 Student ma wiedzę z zakresu leksyki i słownictwa prawnego. K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student rozumie konstrukcje i zagadnienia prawne; potrafi tę 
wiedzę zastosować i wykorzystać w tłumaczeniu tekstów 
specjalistycznych. 

K_U08 

U_02 Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju i zdobywania 
nowej wiedzy i kompetencji. 

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student zauważa znaczenie wiedzy ogólnej; widzi jej 
zastosowanie w praktyce oraz możliwość pomocy ekspertów w 
rozwiązaniu problemu. 

K_K03 

K_02 Student samodzielnie podejmuje i inicjuje działania 
profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg 

K_K03 

K_03 Student jest gotów krytycznie oceniać swoją wiedzę i 
umiejętności. 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1-2. Źródła prawa. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa. Rodzaje źródeł prawa. Budowa aktów 
normatywnych. System źródeł prawa polskiego.  
3. Charakterystyka normy prawnej.  
4-5. Podmioty stosunków prawnych. Definicja i koncepcje stosunku prawnego. Osoba fizyczna. 
Osoba prawna. 
 6. Ubezwłasnowolnienie.  
7-8. Umowy cywilno-prawne.  
9-10. Podstawowe instytucje prawa rodzinnego.  
11-12. Obywatelstwo. Repatriacja. Karta Polaka. 
13. Podstawowe zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego.  
14-15. Stosunek pracy. 

 

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 Egzamin / zaliczenie ustne Karta egzaminacyjna / 
karta zaliczeniowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Obecność na zajęciach (2 nieobecności) - 10% 

Aktywność na zajęciach – 10% 

Egzamin / Zaliczenie ustne zaliczone na min. 60% 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

5 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

A.Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2010. 
Z. Pulka, Podstawy prawa. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2008. 
U. Kalina –Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2004. 
A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2003. 
K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu, Warszawa 2003. 
T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.  
J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003. 

Literatura uzupełniająca 

L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2000. 

 

 


