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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy prawa i administracji  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of law and administration 

Kierunek studiów  Stosunki międzynarodowe  

Poziom studiów (I, II, jednolite 

magisterskie) 

I stopień 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki o polityce i administracji 

Język wykładowy j. polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

mgr Katarzyna Woch 

 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium 15 I (zimowy) 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Konwersatorium przeznaczone dla studentów I roku (kierunek 

Stosunki międzynarodowe), którzy posiadają podstawową wiedzę na 

temat funkcjonowania państwa oraz prawa, zdobytą w trakcie nauki 

w szkole średniej.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa 

i administracji 

2. Wykształcenie u Studentów umiejętności rozumienia tekstów prawnych 

i prawniczych. 

3. Wykształcenie u Studentów umiejętności analizowania i interpretowania stosunków 

międzynarodowych w sposób prawniczy.  
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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 zna i rozumie specyfikę nauki o prawie 

i administracji  

K_W01 

W_02 Student zna i rozumie podstawowe instytucje prawa 

konstytucyjnego, prawa karnego i postępowania karnego, 

prawa cywilnego i postępowania cywilnego oraz prawa 

administracyjnego i postępowania administracyjnego  

K_W04 

W_03 Student zna i rozumie złożony charakter relacji 

wewnętrznych i zewnętrznych wynikających 

z członkostwa w Unii Europejskiej 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę 

teoretyczną z zakresu podstaw prawa i administracji do 

analizowania, diagnozowania i wyjaśniania kwestii 

szczegółowych odnoszących się do stosunków 

międzynarodowych 

K_U01 

U_02 Student potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo 

interpretować przepisy prawne w zakresie stosunków 

międzynarodowych, uwzględniając członkostwo Polski 

w Unii Europejskiej  

K_U04 

U_03 Student potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić 

wiedzę i umiejętności związane z podstawami prawa 

i administracji  

K_U09 

U_04 Student potrafi w sposób zwięzły, zrozumiały i z użyciem 

specjalistycznej terminologii prawnej i prawniczej 

komunikować się, prowadzić negocjacje z otoczeniem, 

przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko oraz 

dyskutować o nim 

K_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do dokonania oceny i samooceny 

wiedzy z zakresu podstaw prawa i administracji  

K_K03 

K_02 Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki 

zawodowej oraz ich stosowania w zachowaniach mających 

na celu zapewnienie najwyższych standardów działania 

K_K01 

   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Pojęcie normy prawnej, jej cechy i budowa. 

2. Pojęcie przepisu prawnego. Rodzaje przepisów prawnych. 

3. Akt normatywny i jego budowa. Źródła prawa w Konstytucji RP. 

4. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce. 

5. Podstawy prawa karnego i postępowania karnego. 

6. Podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego. 

7. Podstawy prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego. 
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8. Źródła prawa UE, unijne instytucje i relacje pomiędzy prawem krajowym państw 

członkowskich a prawem Unii Europejskiej.  

 

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 praca z tekstem  test uzupełniony i oceniony 

test 

W_02 wykład problemowy test uzupełniony i oceniony 

test 

W_03 wykład konwersatoryjny test uzupełniony i oceniony 

test 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 dyskusja obserwacja karta oceny 

U_02 analiza tekstu sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 

uzupełniony i oceniony 

test 

U_03 analiza tekstu sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 

uzupełniony i oceniony 

test 

U_04 studium przypadku (case 

study) 

Sprawdzenie umiejętności 

praktycznych 

karta oceny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 dyskusja obserwacja karta oceny 

K_02 praca w grupach obserwacja  karta oceny 

    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Zaliczenie konwersatorium:  

Zaliczenie uzyskane na podstawie testu, składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. 

Dla uzyskania oceny dostatecznej konieczne jest uzyskanie co najmniej 10 punktów z testu 

zaliczeniowego.  

Przewidywana punktacja z testu zaliczeniowego: 

10-12 pkt dostateczny 

13-14 pkt dostateczny plus 

15-16 pkt dobry 

17-18 pkt dobry plus 

19-20 bardzo dobry 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 
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Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego 

3. Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego 

4. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

5. Ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa 

o samorządzie województwa 
Literatura uzupełniająca 

1. Góralczyk W., Podstawy prawa i administracji, wyd. 2, Warszawa 2019. 

2. Muras Z., Podstawy prawa, wyd. 5, Warszawa 2019. 

3. Filipowicz A., Podstawy prawa dla ekonomistów. Podręcznik dla studentów 

ekonomii, zarządzania i administracji, wyd. 2, Warszawa 2012.  

4. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 12, 

Warszawa 2018. 

5. red. Nowacki J., Tobor R., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 5, Warszawa 2016.  

 

 


