
 Nazwa przedmiotu  
Podstawy nauk prawnych. Basics of legal sciences. 

Kod ECTS 
 

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii UO 

 Rok studiów, semestr, rok akademicki: 
I rok, I semestr, 2018/2019 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących):   
dr Jarosław Marciniak, e-mail:  jmarciniak@uni.opole.pl 

1. Osoba odpowiedzialna za przedmiot (Prowadząca wykład dr Jarosław Marciniak) 

2. Osoba prowadząca ćwiczenia:  dr Jarosław Marciniak 

 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin   Liczba punktów ECTS: 3 

• udział w wykładach: 15 h 

• udział w zajęciach ćw./lab./kon. 15 h 

 

• przygotowanie do zajęć ćw./lab./kon: 5h 

 

• zadania do samodzielnego wykonania poza godzi-

nami zajęć: 10 h 

• realizacja złożonych zadań projektowych: 10 h 

 

• udział w konsultacjach z nauczycielem: 5h 

• samodzielne przygotowanie do egzaminu i obec-

ność na egzaminie: 15 h 

 

Suma 75 h = 3 ECTS 

 

* 1 Punkt ECTS = 25h. pracy studenta 

A. Formy zajęć i liczba godzin: 

• wykład (15 h) 

• ćwiczenia (15 h)  

 

B. Sposób realizacji: 

•  

• zajęcia w Sali dydaktycznej. 

 

 Status przedmiotu: 

• Obowiązkowy ( obligatory), 

 

 Język wykładowy: 

• Język, w jakim prowadzony będzie przedmiot – j. polski 

 Metody dydaktyczne 
Szczegółowe informacje na temat form zajęć/metod 

nauczania, obejmujących na przykład (można też opi-

sać własny sposób pracy ze studentami): 

• Wykład – wykład audytoryjny 

• ćwiczenia audytoryjne wraz z dyskusją problemową 
dotyczącą instytucji prawnych, ze wskazaniem 

orzecznictwa w zakresie kwestii problemowych 

• rozwiązywanie przez studentów kazusów przygoto-

wanych przez prowadzącego  

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wy-
magania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia*:  
Wykładu - Egzamin pisemny 

Ćwiczenia - zaliczenie z oceną  
 

 

*Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania żadnego 

efektu kształcenia. 

B. Formy zaliczenia: 
1. Wykład: egzamin pisemny 
2. Ćwiczenia – na ocenę kolokwium 

 

C. Podstawowe kryteria: Oceny lub wymagania zaliczeniowe określa-

ne są indywidualnie z uwzględnieniem zaplanowanych efektów 

kształcenia. 

Student winien uczęszczać na wszystkie zajęcia przewidziane progra-

mem. 

Student winien dysponować wiedzą dot. instytucji państwa i prawa; 

Znać i definiować: pojęcia prawa, systemu prawa, gałęzi prawa, wy-

kładni i jej metod, budowę norm prawnych. 

Główne instytucje prawa konstytucyjnego. 

Główne instytucje prawa cywilnego. 

Główne instytucje prawa karnego. 

Główne instytucje prawa pracy. 

Główne instytucje prawa gospodarczego. 

Wymagania wstępne: ogólna wiedza na temat państwa i prawa, znajomość zagadnień współczesnych stosunków społecznych, 

politycznych. 

Cele przedmiotu:  
Wyposażenie Studenta w wiedzę: 

1) społeczno-kulturowe uwarunkowanie językowego wymiaru prawa; 

2) o prawie i prawoznawstwie jako szczególnym przedmiocie badań; 



3) o budowie aktów normatywnych i porządku prawnego; 

4) o regułach posługiwania się tekstami prawnymi. 

 

Wyposażenie Studenta w umiejętność: 

1) posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa i prawoznawstwa;  

2) ustalania mocy obowiązującej przepisów prawnych;  

3) interpretacji tekstów prawnych, stosowania reguł kolizyjnych i reguł wnioskowań prawniczych. 

Treści programowe: 
Definicja i charakterystyka: pojęcia prawa, systemu prawa, gałęzi prawa, wykładni i jej metod. 

Główne instytucje prawa konstytucyjnego. 

Główne instytucje prawa cywilnego. 

Główne instytucje prawa karnego. 

Główne instytucje prawa pracy. 

Główne instytucje prawa gospodarczego. 

 

 Wykaz literatury*  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
1. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010 

2. A. Filipowicz, Prawo dla ekonomistów, Warszawa 1999. 
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Wiedza  
w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien 

być w stanie:  

 

Prawidłowo posługuje się aktami normatywnymi oraz 

wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodo-

wymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego 

problemu. 

- Rozumie charakter nauk prawnych, ich specyfikę 

przedmiotową i metodologiczną oraz ich miejsce w 

systemie nauk prawnych   

- Rozumie istotę prawa i jego funkcje, zna strukturę 

systemu prawnego, reguły ustalania treści i stosowania 

norm prawnych oraz zasady rozumowań prawniczych   

- Poprawnie formułuje wypowiedzi w języku praw-

nym oraz prawniczym, z wykorzystaniem elementów 

łacińskiej terminologii prawniczej  

- Sprawnie oraz kompetentnie rozwiązuje problemy 

związane z argumentacją przy zastosowaniu zaawan-

sowanej argumentacji prawniczej i rozumowań praw-

niczych  

- Refleksyjnie odnosi się do własnych działań i wy-

tworów, samodzielnie podejmując i uzasadniając de-

cyzje, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i 

zasad etycznego postępowania  

- Identyfikuje źródła prawa i kolizje między porząd-

kami prawnymi 

- Rozróżnia podejścia badawcze do prawa. 

 

 

• Egzamin/kolokwium , pisemny 

• Pytania zadawane w trakcie 

ćwiczeń  
• Dyskusja w małych grupach 

 

K_W01 

K_W08 

K_W18 

 Umiejętności 
w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien 

potrafić/mieć umiejętność: 

samodzielnego i krytycznego myślenia i działania przy 

rozstrzyganiu praktycznych problemów prawnych z 

wykorzystaniem specjalistycznych umiejętności i 

wiedzy z dziedziny prawa  cywilnego i karnego. 

• ocena: wypowiedzi ustnej w 

trakcie zajęć, analizy studium 

przypadku, odgrywania ról 

Ocena wykonania ćwiczeń in-

dywidualnie oraz/lub grupowo 

podczas zajęć 
 

K_U01 

K_U15 

 

 



 Kompetencje społeczne  
w wyniku przeprowadzonych zajęć student: 

 Jasno i precyzyjnie potrafi przedstawić otoczeniu 

aktualne społecznie kwestie prawne, w tym osobom 

niebędącym prawnikami. Definiuje główne zagadnie-

nia prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego. 

• samoocena, ocena przez kole-

gów i nauczyciela 

• Studium przypadku 

• ćwiczenia warsztatowe 

 

K_K02 

K_K09 

 


