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Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Pierwszego stopnia
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Praktyczny

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ochrona własności intelektualnej
2
Obieralny
polski
I
dr Sylwia Gwoździewicz

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Studia stacjonarne

Nr semestru

Studia niestacjonarne

Semestr 1

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Brak wstępnych wymagań.

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Umiejętności

CU1

Zdobycie umiejętności analizowania i interpretowana przepisów prawnych w zakresie ochrony
własności intelektualnej.
Kompetencje społeczne

CK1

Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

EPW1
EPU1

EPK1

Wiedza (EPW…)
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej.
Umiejętności (EPU…)
Student potrafi prawidłowo interpretować treść przepisów prawa i posługując się
normami prawnymi potrafi znajdować rozwiązania dla potencjalnych problemów
ochrony własności intelektualnej również w swojej działalności zawodowej.
Kompetencje społeczne (EPK…)
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce zarówno w odniesieniu do własnej osoby, jak i

1

Kierunkowy
efekt
kształcenia
K_W10
K_U01
K_U11

K_K01

współpracowników (w grupie) w organizacji.

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

W2

W3

W4

W5

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz Prawo własności przemysłowej –
wprowadzenie, definicje i konsekwencje: (Regulacje krajowe i
międzynarodowe, Prawa wyłączne, Ochrona prawna wytworów
intelektualnych - w drodze ochrony cywilnoprawnej, administracyjnej oraz
karnej). Case staty - przykłady

2

1

Prawo autorskie i prawa pokrewne: (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przedmiot ochrony prawa
autorskiego - przykłady, Przedmiot ochrony praw pokrewnych przykłady, Utwór pracowniczy - przykłady umów, Podmiot prawa
autorskiego i praw pokrewnych, Treść prawa autorskiego i praw
pokrewnych, Kategorie praw autorskich, Uprawnienia składające się na
treść majątkowego prawa autorskiego, Ochrona praw majątkowych w
czasie, Zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi, Rodzaje umów
zawieranych przez twórcę, Dozwolony użytek chronionych utworów,
Systemy licencjonowania praw autorskich, Instytucje chroniące własność
intelektualną). Case staty oraz analiza wybranych wyroków sądów przykłady.
Własność intelektualna a zwalczanie nieuczciwej konkurencji (Ustawa z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Czyny
nieuczciwej
konkurencji
a
strategie
osłabienia
konkurencji,
Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, Ochrona i
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Naśladownictwo produktów) case staty oraz analiza wybranych wyroków sądów - przykłady.
Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie: (Ustawa z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Strategie transferu
technologii;
Strategie
ochrony
własności
intelektualnej
w
przedsiębiorstwie, Strategie ochrony własności przemysłowej poprzez
budowę strategii patentowania).
Przestępstwa i wykroczenia przeciwko własności intelektualnej:
(Przypisywanie autorstwa, Zgłaszanie cudzego wynalazku, wzoru
użytkowego, przemysłowego itd. , Wprowadzanie do obrotu podrobionych
towarów - przykłady wyroków, Oznaczanie niechronionymi znakami
sugerującymi taką ochronę, Plagiat, Rozpowszechnianie cudzego utworu,
Inne wykroczenia) - case staty oraz analiza wybranych wyroków sądów przykłady.
Razem liczba godzin wykładów

4

3

4

3

2

2

3

1

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M4 – Metoda programowa (wykład z wykorzystaniem
komputera i materiałów multimedialnych).
M2 – Metoda problemowa (wykład z elementami
analizy źródłowej i dyskusji).

Projektor multimedialny, akty
prawne, orzecznictwo.

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) –

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

Wykład

F2 – Obserwacja/aktywność: obserwacja poziomu
przygotowania do zajęć i wykonywanych zadań podczas
zajęć dydaktycznych.

P2 – Zaliczenie: pisemne w formie
testowej

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
2

Wykład

Efekty przedmiotowe

F1

P2

EPW1

X

X

EPU1

X

X

EPK1

X

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

EPU1

EPK1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Zna wybrane terminy
i definicje w zakresie
ochrony
własności
intelektualnej.
Wykonuje niektóre zadania
dotyczące posługiwania się
systemami normatywnymi
oraz normami i regułami
prawnymi i moralnymi w
zakresie ochrony własności
intelektualnej również w
swojej
działalności
zawodowej.
Rozumie, ale nie zna
skutków
aktywności
w zakresie uczenia się przez
całe życie zarówno w
odniesieniu do własnej
osoby,
jak
i
współpracowników
(w
grupie) w organizacji.

Zna większość terminów
i definicji w zakresie
ochrony
własności
intelektualnej.
Wykonuje większość zadań
dotyczących posługiwania
się
systemami
normatywnymi
oraz
normami
i
regułami
prawnymi
i moralnymi
w
zakresie
ochrony
własności
intelektualnej
również
w
swojej
działalności zawodowej.
Rozumie i zna skutki
aktywności
w
zakresie
uczenia się przez całe życie
zarówno w odniesieniu do
własnej
osoby,
jak
i
współpracowników
(w
grupie) w organizacji.

Zna
wszystkie
wymagane
terminy
i definicje w zakresie ochrony
własności intelektualnej.
Wykonuje wszystkie wymagane
zadnia dotyczące posługiwania
się systemami normatywnymi
oraz
normami
i
regułami
prawnymi i moralnymi w
zakresie
ochrony
własności
intelektualnej również w swojej
działalności zawodowej.
Rozumie
i
zna
skutki
i pozatechniczne aspekty
aktywności w zakresie uczenia
się przez całe życie zarówno w
odniesieniu do własnej osoby, jak
i współpracowników (w grupie)
w organizacji.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. B. Gnela, Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Difin SA, Warszawa 2014 r.
2. R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2013 r.
3. K. Szczepanowska-Kozłowska, A. Andrzejewski, A. Kuźnicka, A. Laskowska, J. Ostrowska, M. Ślusarska-Gajek, J.
Wilczyńska-Baraniak, Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, Warszawa 2013 r.
4. Prawodawstwo krajowe:
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. J. Barta, R. Mazurkiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013 r.
2. S. Gwoździewicz, A. Valyuh, Własność intelektualna ( А. Валюх, С. Гвожьджєвіч . Валюх, С. Гвожьджєвіч , С. Гвожьджєвіч . Гвожьджєвіч  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ), Wydanie Międzynarodowy Instytut Innowacji, Warszawa 2016. s. 1-183
3. G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010 r.
4. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej (wyd.3) Warszawa 2013 r.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację

Forma aktywności studenta

na studiach

3

na studiach

Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

stacjonarnych
15
15
10
10
50
2

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

dr Sylwia Gwoździewicz

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017 r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

sylwiagwozdziewicz@gmail.com

Podpis

Sylwia Gwoździewicz

4

niestacjonarnych
10
20
10
10
50
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Socjologia i metody badań socjologicznych
2
Obieralny
polski
I
Dr hab. Jerzy Rossa

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 1

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza o społeczeństwie
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Dostarczenie studentom wiedzy o podstawowych perspektywach teoretycznych wyjaśniających
procesy strukturacji i dynamiki procesów społecznych oraz ładu społecznego.

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych,
kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych będących przedmiotem zainteresowania
nauk społecznych.

CU2

Studenci mają uzyskań zdolność do objaśniania problematyki związanej z socjologicznymi
podejściami identyfikacji mierzalnych skutków problemów społecznych.

Kompetencje społeczne
CK1

Wykształcenie umiejętności dyskusji w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia dla
odmienności poglądów oraz ukształtowanie właściwych standardów pracy w grupie w celu
wypracowania oczekiwanych rozwiązań problemów występujących w pracy zawodowej.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Studenci posiadać mają wiedzę na temat ontologicznych i teoriopoznawczych

1

K_W06

perspektyw postrzegania zjawisk i procesów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem praktycznych implikacji tych różnic.

Umiejętności (EPU…)
EPU1
EPU2

K_U09

Student-studentka rozpoznają i interpretują rozmaite semantyczne i syntaktyczne
postacie definiowania oraz instytucjonalizacji problemów społecznych.
Studentka-student rozpoznają, interpretują i projektują oraz poddają ewaluacji
rozmaite strategie rozwiązywania problemów społecznych.

K_U07

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

K_K03
K_K07
K_K11

Studentka-student w toku ćwiczeń dyskutują i opracowują interpretacje,
instytucjonalizacje, strategie rozwiązywania oraz ewaluacji poczynań administracji
w zakresie rozwiazywania i ograniczania negatywnych skutków problemów
społecznych z zachowaniem reguł etyki zawodowej

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

Semiotyka terminologii socjologicznej. Historyczne i filozoficzne podstawy
paradygmatów socjologicznych.
Metodologie, metody i procedury socjologiczne: badanie fokusowe, action
research, nieintruzywne podejścia badawcze, analiza treści, badanie źródeł
pisanych (analiza dokumentów administracyjnych).
Projektowanie, przygotowanie oraz wykorzystanie narzędzi badawczych:
wywiad kwestionariuszowy, ankieta, skale postaw, dyferencjał
semantyczny.
Analiza i opracowanie uzyskanych w badaniu informacji . Procedura
statystyczna: korelacja i regresja. Problem przyczynowości. Model
matematyczny.
Przykłady interpretacji, pomiaru i ewaluacji skuteczności stosowanych
strategii w rozwiązywaniu problemów społecznych. Problematyka
zdrowia.
Razem liczba godzin wykładów

W2

W3

W4

W5

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1 Metoda podająca (wykład informacyjny)
M2 Metoda problemowa (wykład z elementami analizy
problemowej i dyskusji)

Tablica

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P2 – zaliczenie pisemne w formie
opisowej

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty przedmiotowe

Metoda oceny P2

EPW1

X

EPU1

X

2

X
X

EPU2
EPK1

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

EPU1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Zna wybrane, podstawowe
pojęcia, lecz ma trudności z
ich
zastosowaniem
do
wybranych kontekstów.
Wykonuje
intelektualne
operacje z zastosowaniem
wybranych, podstawowych
pojęć, lecz ma trudności z
ich
zastosowaniem
do
wybranych kontekstów

EPU2

Rozpoznaje, interpretuje i
projektują oraz poddaje
ewaluacji niektóre strategie
rozwiązywania problemów
społecznych

EPK1

Rozumie w niewielkim
stopniu konteksty etyczne i
filozoficzne
swojego
zawodu.
Przejawia
szacunek
wobec
odmiennych pogladów.

Zna
większość
terminów i rozumie ich
odniesienia
do
wybranych kontekstów.
Wykonuje intelektualne
operacje
z
zastosowaniem
większości niezbędnych
terminów i rozumie ich
odniesienia
do
wybranych kontekstów.
Rozpoznaje,
interpretuje i projektują
oraz poddaje ewaluacji
większość
strategii
rozwiązywania
problemów społecznych
Rozumie w znacznym
stopniu
konteksty
etyczne i filozoficzne
swojego
zawodu.
Przejawia
szacunek
wobec
odmiennych
poglądów.

Zna wszystkie wymagane terminy i
odnosi
je
do
odpowiednich
praktycznych
kontekstów
oraz
rozumie ich praktyczne implikacje.
Wykonuje intelektualne operacje z
zastosowaniem
wszystkich
wymaganych terminów i odnosi je do
odpowiednich
praktycznych
kontekstów
oraz
rozumie
ich
praktyczne implikacje.
Rozpoznaje, interpretuje i projektują
oraz poddaje ewaluacji wszystkie
wymagane strategie rozwiązywania
problemów społecznych
Rozumie w pełni konteksty etyczne i
filozoficzne
swojego
zawodu.
Przejawia
szacunek
wobec
odmiennych pogladów.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Rybicki. P. Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa 1979.
2. Szacka, B. Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
3. Szczepański, J. Wprowadzenie do socjologii, PWN, Warszawa 1973.
4. Sztompka, P. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Jones, Ph. Theory and Method in Sociology. A Guide for the Beginner, Collins Educational 1991.
2. Jones, Ph. Studying Society. Sociological Theories & Research Practices, Collins Educational, 1993.
3. Rossa, J. Dar i Władza. Studium z teorii i praktyki lokalnej polityki społecznej, PWSZ w Gorzowie Wlkp. 2008.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

3

na studiach
stacjonarnych
15
15
20
50
2

na studiach
niestacjonarnych
10
10
30
50
2

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Dr hab. Jerzy Rossa

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

faeton3@pseudonim.pl
601-734-785

Podpis

4

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Organy ochrony prawnej
2
Obieralny
polski
I
dr Krzysztof Gorazdowski

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 1

W: (15);

W: (15);

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ustroju państwa demokratycznego
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności analizowania przyczyn i przebiegu procesów oddziaływujących na organy
ochrony prawa

Kompetencje społeczne
CK1

Ukształtowanie odpowiedniej postawy społecznej i etycznej opartej na poszanowaniu prawa i wartości
moralnych powszechnie akceptowanych w społeczeństwie, w szczególności rozwinięcie wrażliwości na
potrzeby osób, które powinny znajdować się pod szczególną opieką organów administracji publicznej

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkow
y efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, organów i instytucji
administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości, a także o relacjach zachodzących
między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej
także w perspektywie historycznej.

K_W02

EPW2

Student ma podstawową wiedzę o normach i regułach decydujących o strukturach i

K_W06

1

instytucjach właściwych dla sfery publicznej, a także o rządzących nimi
prawidłowościach.

Umiejętności (EPU…)
EPU1

Student potrafi prawidłowo interpretować treść przepisów prawa i posługując się
normami prawnymi znajdować rozwiązania dla potencjalnych problemów w
działalności organów administracji publicznej oraz innych podmiotów prawa.
Student potrafi przygotowywać podstawowe pisma dotyczące zakresu działania
administracji publicznej i organów władzy sądowniczej oraz komunikować się z organami
władzy publicznej.

EPU2

K_U01

K_U04

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce zarówno w odniesieniu do własnej osoby, jak i
współpracowników w (grupie) w organizacji.

K_K01

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1
W2

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

1
2

1
2

2

1

2

2

W5

Ochrona prawna - pojęcia i definicje wprowadzające
Organy władzy sądowniczej : KRS, SN, sądy powszechne, wojskowe i
administracyjne; trybunały : TK, TS.
Niesądowe organy ochrony prawnej – organy ścigania karnego i resortu
spraw wewnętrznych
Korporacyjne organy pomocy prawnej : adwokaci, radcowie, notariusze,
komornicy.
Organy zastępstwa procesowego : Prokuratoria Generalna

2

2

W7

Organy kontroli administracji samorządowej : SKO i RIO

2

1

W8

Rzecznicy interesu publicznego : RPO, RPD, GIODO i inni

2

1

15

10

W3
W4

Razem liczba godzin wykładów

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1 Metoda podająca (wykład informacyjny)
M2 Metoda problemowa (wykład z elementami analizy
problemowej i dyskusji

Projektor, akty prawne, system
informacji prawnej

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) –

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

Wykład

F2 – obserwacja/aktywność (obserwacja poziomu
przygotowania do zajęć
F4-wypowiedź/wystąpienie (dyskusja, debata,
rozwiązywanie problemu)

P2 – zaliczenie (pisemne)

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe

Wykład
F2

F4

P2

2

EPW1
EPW2

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

EPU1
EPU2
EPK1

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1
EPW2

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student zna wybrane
organy i struktury z zakresu
ochrony prawa
Student zna niektóre reguły
dotyczące funkcjonowania
wybranych
organów
ochrony prawa

EPU1

Student potrafi posługiwać
się niektórymi
normami
prawnymi
w
zakresie
organizacji
i
funkcjonowania wybranych
organów ochrony prawa.

EPU2

Student potrafi z różnym
skutkiem komunikować się i
niesamodzielnie
przygotowywać podstawowe
pisma w zakresie działania
wybranych organów ochrony
prawa.

EPK1

Student rozumie znaczenie
wiedzy z zakresu ochrony
prawa, ale nie wyciąga
wniosków.

Student zna większość
organów i struktur z
zakresu ochrony prawa
Student zna większość
reguł
dotyczących
funkcjonowania
wybranych
organów
ochrony prawa
Student
potrafi
posługiwać
się
większością
norm
prawnych w zakresie
organizacji
i
funkcjonowania
wybranych
organów
ochrony prawa.
Student
potrafi
sprawnie komunikować
się
i
częściowo
samodzielnie
przygotowywać
podstawowe pisma w
zakresie
działania
wybranych
organów
ochrony prawa.
Student
rozumie
znaczenie wiedzy z
zakresu ochrony prawa,
potrafi
wyciągnąć
wnioski i komunikować
się z organami.

Student zna wszystkie organy
struktury z zakresu ochrony prawa.

Student zna wszystkie reguły
dotyczące funkcjonowania wybranych
organów ochrony prawa.
Student potrafi sprawnie posługiwać
się normami prawnymi w zakresie
organizacji
i
funkcjonowania
wybranych organów ochrony prawa.

Student
potrafi
sprawnie
komunikować się i całkowicie
samodzielnie
przygotowywać
podstawowe pisma w zakresie działania
wybranych organów ochrony prawa.

Student rozumie znaczenie wiedzy z
zakresu ochrony prawa, potrafi
wyciągnąć wnioski, komunikować się
z
organami
z
zaplanowanym
skutkiem.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1.J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, wyd. 5; Wolters
Kluwer S.A., Warszawa 2015.
2. T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej Wybór źródeł Akty normatywne Orzecznictwo, Wolters
Kluwer, Warszawa 2010.
Literatura zalecana / fakultatywna:

3

i

1.S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, C.H. Beck, Warszawa 2010.
2. A. Wyrozumska (red.), System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
3. S. Sagan, V. Serzahnova, Organy i korporacje ochrony prawa, LexisNexis, Warszawa 2014.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do wykładów
Przygotowanie referatu do dyskusji
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

na studiach
stacjonarnych
15
2
10
5
13
5
50
2

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Krzysztof Gorazdowski

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

kgorazd@interia.pl; 603 955 437

Podpis

Krzysztof Gorazdowski

4

na studiach
niestacjonarnych
10
2
15
5
8
10
50
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Migracje w polityce bezpieczeństwa państwa i UE
2
Obieralny
Polski
I
Prof. dr hab. Zbigniew Czachór

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 1

Ćw.: (15);

Ćw.: (10);

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Student powinien mieć wiedzę na temat migracji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Przekazanie studentom wiedzy na temat wpływu jednostki na bezpieczeństwo państwa i struktur
ponadpaństwowych
Umiejętności

CU1

Wykształcenie umiejętności konstruktywnej krytyki zaistniałych problemów i zjawisk społecznych
Kompetencje społeczne

CK1

Wykształcenie zrozumienia dla potrzeby ochrony praw człowieka, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

EPW1

EPU1

Wiedza (EPW…)
Student ma wiedzę na temat jednostki jako czynnika determinującego
funkcjonowanie systemu i struktur bezpieczeństwa Polski i UE.
Umiejętności (EPU…)
Student opisuje zachodzące procesy migracyjne oraz związki między nimi a
bezpieczeństwem państw członkowskich i Unii Europejskiej.

Kierunkowy
efekt
kształcenia
K_W04

K_U02

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student rozumie znaczenie ochrony praw migrantów i zakazu ich dyskryminacji.

1

K_K11

EPK2

Student prowadzi dyskusję na temat migracji w sposób etyczny i kulturalny z
poszanowaniem prawa innych do wyrażania i eksponowania własnych przekonań i
systemów wartości.

K_K07

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści ćwiczeń

W1
W2

0,5
3

0,5
2

W3
W4

Cele, efekty kształcenia oraz metody ich weryfikacji
Migracje: główne kierunki, przyczyny, skutki i wyzwania wynikające ze
współczesnych (globalnych) procesów migracyjnych i wpływ na
bezpieczeństwo państwa
Źródła prawa migracyjnego Polski i Unii Europejskiej
Zasady wjazdu i pobytu imigrantów na terytorium Polski i UE

2
3

1,5
2

W5

Polityka wizowa Polski i UE

4

2

W6

Imigracja legalna. Zwalczanie imigracji nielegalnej

2,5

2

stacjonarnyc
h

Razem liczba godzin wykładów

niestacjonarnych

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M5 - Metoda praktyczna (Czytanie i analiza tekstu
źródłowego, analiza przykładów i stanów faktycznych,
przegląd i analiza form aktywności podmiotów
zewnętrznych: orzecznictwa, interpretacji organów
administracji publicznej)
M4 – Metoda programowana (wykład z
wykorzystaniem materiałów multimedialnych)

projektor,
komputer,
teksty źródłowe: teksty traktatów,
teksty orzeczeń,
teksty stanów faktycznych.

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena podsumowująca (P) –
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i
narzędzi, stymulujące do doskonalenia efektów pracy
(wybór z listy)

P2 – Zaliczenie (pisemne w formie
testowej z elementami opisu)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład
Efekty przedmiotowe

P2

EPW1

X

EPU1

X

EPK1

X

EPK2

X

2

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student ma wiedzę na temat
jednostki jako czynnika
determinującego
funkcjonowanie systemu i
struktur
bezpieczeństwa
Polski i UE.

EPU2

Student opisuje zachodzące
procesy migracyjne oraz
związki między nimi a
bezpieczeństwem państw
członkowskich
i
Unii
Europejskiej

EPK1

Student rozumie znaczenie
ochrony praw migrantów i
zakazu ich dyskryminacji

EPK2

Student prowadzi dyskusję
na temat migracji w sposób
etyczny i kulturalny z
poszanowaniem
prawa
innych do wyrażania i
eksponowania
własnych
przekonań i systemów
wartości.

Student ma wiedzę na
temat jednostki jako
czynnika
determinującego
funkcjonowanie
systemu
i
struktur
bezpieczeństwa Polski i
UE,
wskazuje
zagrożenia
z
tego
wynikające.
Student
opisuje
zachodzące
procesy
migracyjne oraz związki
między
nimi
a
bezpieczeństwem
państw członkowskich i
Unii Europejskiej, a
także
wyjaśnia
ich
przyczyny
Student
rozumie
znaczenie ochrony praw
migrantów i zakazu ich
dyskryminacji i potrafi
tę
konieczność
uargumentować.
Student
prowadzi
dyskusję
na
temat
migracji
w
sposób
etyczny i kulturalny z
poszanowaniem prawa
innych do wyrażania i
eksponowania
własnych przekonań i
systemów
wartości,
akceptując
zdania
odrębne od swojego.

Student ma wiedzę na temat
jednostki
jako
czynnika
determinującego
funkcjonowanie
systemu i struktur bezpieczeństwa
Polski i UE, wskazuje zagrożenia z
tego wynikające oraz potrafi im
przeciwdziałać.

Student opisuje zachodzące procesy
migracyjne oraz związki między nimi
a
bezpieczeństwem
państw
członkowskich i Unii Europejskiej, a
także wyjaśnia ich przyczyny i
prognozuje zmiany ich wpływu w
przyszłości.
Student rozumie znaczenie ochrony
praw migrantów i zakazu ich
dyskryminacji,
potrafi
tę
konieczność
uargumentować
powołując się na orzecznictwo TSUE.
Student prowadzi dyskusję na temat
migracji w sposób etyczny i
kulturalny z poszanowaniem prawa
innych do wyrażania i eksponowania
własnych przekonań i systemów
wartości, akceptując zdania odrębne
od swojego i próbując nauczyć
postawy
tolerancji
swoich
dyskutantów.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. K. Strąk, E. Borawska-Kędzierska, Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Warszawa
2011.
2. J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Warszawa 2012.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. S. Castles, M. Miller, Współczesne procesy migracyjne, Warszawa 2011.
2. M. Lesińska, Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, Warszawa 2013.

3

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Czytanie literatury/materiałów źródłowych
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

na studiach
stacjonarnych
15
15
20
50
2

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Aleksandra Szczerba-Zawada

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017 r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

aszczerba-zawada@ajp.edu.pl

Podpis

Aleksandra Szczerba-Zawada

4

na studiach
niestacjonarnych
10
20
20
50
2

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Praktyczny

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez
masowych. Aspekty administracyjne
2
Obieralny
polski
I
dr Krzysztof Gorazdowski

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 5

W: (15);

W: (10);

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ustroju państwa demokratycznego
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji w
zakresie prawa zgromadzeń publicznych i bezpieczeństwa imprez masowych.

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności analizowania przyczyn i przebiegu procesów oddziaływujących na struktury
administracji w odniesieniu do organizacji zgromadzeń publicznych i imprez masowych.

CU2

Przygotowanie do krytycznej oceny otaczającej rzeczywistości, formułowania opinii, proponowania
rozwiązań, w tym o charakterze prawnym.

Kompetencje społeczne
CK1

Ukształtowanie odpowiedniej postawy społecznej i etycznej opartej na poszanowaniu prawa i wartości
moralnych powszechnie akceptowanych w społeczeństwie, w szczególności rozwinięcie wrażliwości na
potrzeby osób, które powinny znajdować się pod szczególną opieką organów administracji publicznej

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Student ma podstawową wiedzę i zna terminologię prawa wolności zgromadzeń i
bezpieczeństwa imprez masowych w aspektach administracyjnych, rozumie ich

1

K_W01

znaczenie i potrzebę organizacji.
Student zna rodzaje powiązań prawnych, administracyjnych i społecznych w obrębie
prawa zgromadzeń i bezpieczeństwa imprez masowych oraz potrafi zdiagnozować
rządzące nimi prawidłowości.

EPW2

K_W03

Umiejętności (EPU…)
EPU1

Student potrafi prawidłowo interpretować treść przepisów prawa i posługując się
normami prawnymi znajdować rozwiązania dla potencjalnych problemów w
działalności organów administracji publicznej oraz innych podmiotów prawa w
odniesieniu do spraw związanych z prawem zgromadzeń i bezpieczeństwem imprez
masowych.
Student potrafi przygotowywać podstawowe pisma dotyczące zakresu działania
administracji publicznej i organów władzy sądowniczej oraz komunikować się z
organami władzy publicznej.

EPU2

K_U01

K_U04

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce zarówno w odniesieniu do własnej osoby, jak i
współpracowników w (grupie) w organizacji.

K_K01

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1
W2
W3

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

1
1
2

1
1
1

W4
W5

Ogólna charakterystyka imprez masowych i zgromadzeń publicznych
Prawne podstawy organizacji imprez masowych i zgromadzeń publicznych
Planowanie, przygotowanie i organizacja imprezy masowej i zgromadzenia
publicznego
Organizator imprezy masowej i zgromadzenia publicznego
Uczestnictwo w imprezie masowej i zgromadzeniu publicznym

1
1

1
1

W6

Zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych

2

1

W7

Zgromadzenia cykliczne i spontaniczne, zbiegowisko

2

1

W8

Przebieg imprezy masowej i zgromadzenia publicznego – scenariusze
wydarzeń
Rola policji zabezpieczeniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych

2

1

2

1

Przepisy karne do ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie
imprez masowych
Razem liczba godzin wykładów

1

1

15

10

W9
W10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1 Metoda podająca (wykład informacyjny)
M2 Metoda problemowa (wykład z elementami analizy
problemowej i dyskusji

Projektor, akty prawne, system
informacji prawnej

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i
narzędzi, stymulujące do doskonalenia efektów pracy
(wybór z listy)

2

Ocena podsumowująca (P) –
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)

Wykład

F2 – obserwacja/aktywność (obserwacja poziomu
przygotowania do zajęć
F4-wypowiedź/wystąpienie (dyskusja, debata,
rozwiązywanie problemu)

P2 – zaliczenie (pisemne)

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty
przedmiotowe
EPW1
EPW2

F2

F4

P2

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

EPU1
EPU2
EPK1

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student zna podstawowe
organy i terminy związane z
organizacją
imprez
masowych i zgromadzeń
publicznych

EPW2

Student zna niektóre reguły
dotyczące
organizacji
imprez
masowych
i
zgromadzeń publicznych.

EPU1

Student potrafi posługiwać
się niektórymi
normami
prawnymi
w
zakresie
organizacji
imprez
masowych i zgromadzeń
publicznych

EPU2

Student potrafi z różnym
skutkiem komunikować się i
niesamodzielnie
przygotowywać podstawowe
pisma w zakresie organizacji
imprez
masowych
i
zgromadzeń publicznych

EPK1

Student rozumie znaczenie
wiedzy z zakresu
organizacji imprez
masowych i zgromadzeń
publicznych, ale nie wyciąga

Student zna większość
organów i terminów
związanych
z
organizacją
imprez
masowych
i
zgromadzeń
publicznych
Student zna większość
reguł
dotyczących
organizacji
imprez
masowych
i
zgromadzeń
publicznych
Student
potrafi
posługiwać
się
większością
norm
prawnych w zakresie
organizacji
imprez
masowych
i
zgromadzeń
publicznych
Student
potrafi
sprawnie komunikować
się
i
częściowo
samodzielnie
przygotowywać
podstawowe pisma w
zakresie
organizacji
imprez masowych i
zgromadzeń
publicznych
Student rozumie
znaczenie wiedzy z
zakresu organizacji
imprez masowych i
zgromadzeń

3

Student zna wszystkie organy i
terminy związane z organizacją
imprez masowych i zgromadzeń
publicznych

Student zna wszystkie reguły
dotyczące
organizacji
imprez
masowych i zgromadzeń publicznych.

Student potrafi sprawnie posługiwać
się normami prawnymi w zakresie
organizacji imprez masowych i
zgromadzeń publicznych

Student
potrafi
sprawnie
komunikować się i całkowicie
samodzielnie
przygotowywać
podstawowe
pisma
w
zakresie
organizacji
imprez masowych i
zgromadzeń publicznych

Student rozumie znaczenie wiedzy z
zakresu organizacji imprez masowych
i zgromadzeń publicznych, potrafi
wyciągnąć wnioski, komunikować się
z odpowiednimi organami z sukcesem.

wniosków.

publicznych, potrafi
wyciągnąć wnioski i
komunikować się z
odpowiednimi
organami.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1.J. Struniawski (red.), M. Nepelski, Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych,
Szczytno 2016.
2. P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe, wyd,. 3; LexisNexis Polska, Warszawa 2014.
Akty prawne : ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( t.j. Dz.U.2015.2139 z dnia
18.12. 2015); ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U.2015.1485 z dnia 29.09.2015r.).
Literatura zalecana / fakultatywna:
1.A. Kruczyński, S. Parszowski, Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Difin, Warszawa
2015.
2. S. Pieprzny, Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych Aspekty administracyjnoprawne, Rzeszów 2013.
3. J. Blicharz, Prawo o zgromadzeniach, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2013.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do wykładów
Przygotowanie referatu do dyskusji
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

na studiach
stacjonarnych
15
2
10
5
13
5
50
2

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Krzysztof Gorazdowski

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2018

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

kgorazd@interia.pl; 603 955 437

Podpis

Krzysztof Gorazdowski

4

na studiach
niestacjonarnych
10
2
15
5
8
10
50
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Pierwszego stopnia
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Prawa i obowiązki podatnika w systemie polskiego
prawa podatkowego
2
Obieralny
polski
I
Dr Mariusz Macudziński

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 2

W.: (15);

W.: (10);

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości o polskim systemie prawa i roli podatków w sferze
finansów publicznych.

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz funkcjonowania finansowych
organów administracji publicznej.

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych,
prawnych i ekonomicznych będących przedmiotem zainteresowania prawa i postępowania
podatkowego.

Kompetencje społeczne
CK1

Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

EPW1

Wiedza (EPW…)
Student ma podstawową wiedzę na temat prawa podatkowego, a także rozumie jego
źródła oraz potrafi ustalić jego relacje do innych dyscyplin naukowych.

K_W01

EPU1

Umiejętności (EPU…)
Student potrafi prawidłowo interpretować treść przepisów prawnych i posługiwać
się normami prawa i postępowania podatkowego w zakresie korzystania ze swoich

K_U01

1

EPU2

praw oraz wypełniania obowiązków w relacjach z organami podatkowymi, a także
innymi podmiotami prawa.
Student potrafi wykorzystywać posiadany zasób wiedzy teoretycznej do
analizowania i diagnozowania konkretnych stanów faktycznych w zakresie działania
podmiotów prawa podatkowego.

K_U02

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce zarówno w odniesieniu do własnej osoby, jak i
współpracowników (w grupie) w organizacji.

K_K01

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

0,5

0,5

W2

Wprowadzenie do przedmiotu, zapoznanie studentów z celami i efektami
kształcenia, treściami programowymi, metodami i kryteriami oceniania
oraz formą zaliczenia przedmiotu
Historia podatku i prawa podatkowego

0,5

0,5

W3
W4

Ogólna charakterystyka podatków, zasady podatkowe, funkcje podatków
Źródła prawa podatkowego

0,5
0,5

0,5
0,5

W5
W6

Podatnicy i inni uczestnicy stosunku prawno-podatkowego
Prawa i obowiązki podmiotu stosunku prawno-podatkowego – definicje
pojęć na tle systemu prawnego
Sposoby korzystania z praw podatników
Prawa i obowiązki podatnika wynikające z materialnego prawa
podatkowego – analiza problemowa
Prawa i obowiązki podatnika wynikające z proceduralnego prawa
podatkowego – analiza problemowa
Sposoby egzekwowania przez organy podatkowe obowiązków podatników
Sądownictwo administracyjne – wsparcie i gwarancja praw podatników
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wsparcie i gwarancja praw
podatników

0,5
0,5

0,5
0,5

1,0
4,0

1,0
2,5

4,0

2,0

1,0
1,0
1,0

0,5
0,5
0,5

Razem liczba godzin wykładów

15

10

W7
W8
W9
W10
W11
W12

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M4 –Metoda programowa (Wykład problemowy z
wykorzystaniem materiałów multimedialnych)

Projektor multimedialny, laptop

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma
zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) – podsumowuje

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

osiągnięte efekty kształcenia (wybór z listy)

Wykład

F2 - obserwacja/aktywność
(poziomu przygotowania do zajęć)
F4 - wypowiedź/wystąpienie
(dyskusja, debata, rozwiązywanie problemu)

P2 - zaliczenie (pisemne w formie testowej
zamkniętej)

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty przedmiotowe

F2

2

F4

P2

EPW1
EPU1
EPU2
EPK1

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student opanował wiedzę
przekazaną w trakcie zajęć
oraz pochodzącą z literatury
podstawowej, nie w pełni
jednak rozumie źródła
prawa podatkowego oraz z
trudem potrafi ustalić jego
relacje do innych dyscyplin
naukowych.

Student opanował wiedzę
przekazaną w trakcie zajęć
oraz pochodzącą z literatury
podstawowej,
rozumie
źródła prawa podatkowego
oraz potrafi ustalić jego
relacje do innych dyscyplin
naukowych.

Student bezbłędnie opanował
wiedzę przekazaną w trakcie
zajęć
oraz
pochodzącą
z
literatury podstawowej, w pełni
rozumie
źródła
prawa
podatkowego oraz potrafi ustalić
jego relacje do innych dyscyplin
naukowych, co pozwala mu na
rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów.

EPU1

Student potrafi wybiórczo
interpretować
treść
przepisów
prawnych
i
posługiwać się normami
prawa
i
postępowania
podatkowego w zakresie
korzystania ze swoich praw
oraz
wypełniania
obowiązków w relacjach z
organami podatkowymi, a
także innymi podmiotami
prawa.

Student
potrafi
bezbłędnie
interpretować treść przepisów
prawnych i posługiwać się
normami prawa i postępowania
podatkowego
w
zakresie
korzystania ze swoich praw oraz
wypełniania obowiązków w
relacjach
z
organami
podatkowymi, a także innymi
podmiotami prawa, wykraczające
poza zakres problemowy zajęć i
wykorzystuje je w swojej pracy.

EPU2

Student
potrafi
wykorzystywać posiadany
zasób wiedzy teoretycznej
do
analizowania
i
diagnozowania
konkretnych
stanów
faktycznych w zakresie
działania podmiotów prawa
podatkowego wyłącznie za
wskazaniem wykładowcy.
Student rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie
lecz nie potrafi tej potrzeby
realizować w praktyce;
Ma świadomość istnienia
aspektów
praw
i
obowiązków podatkowych,
jednakże nie potrafi się do
nich odnieść.

Student
potrafi
dobrze
interpretować
treść
przepisów
prawnych
i
posługiwać się normami
prawa
i
postępowania
podatkowego w zakresie
korzystania ze swoich praw
oraz
wypełniania
obowiązków w relacjach z
organami podatkowymi, a
także innymi podmiotami
prawa, ale wykorzystuje je w
swojej pracy w niewielkim
stopniu.
Student potrafi samodzielnie
wykorzystywać posiadany
zasób wiedzy teoretycznej
do
analizowania
i
diagnozowania konkretnych
stanów
faktycznych
w
zakresie
działania
podmiotów
prawa
podatkowego.
Student rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i
potrafi
tę
potrzebę
realizować w praktyce;
Ma świadomość istnienia
aspektów
praw
i
obowiązków podatkowych i
potrafi się do nich odnieść

Student
rozumie
potrzebę
uczenia się przez całe życie i
potrafi tę potrzebę realizować w
praktyce;
Ma
świadomość
istnienia
aspektów praw i obowiązków
podatkowych, potrafi się do nich
odnieść oraz podejmuje o nich
szeroką dyskusję.

EPK1

J – Forma zaliczenia przedmiotu
3

Student potrafi samodzielnie
wykorzystywać posiadany zasób
wiedzy
teoretycznej
do
analizowania i diagnozowania
konkretnych stanów faktycznych
w zakresie działania podmiotów
prawa podatkowego i stosuje je
w praktyce.

Zaliczenie z oceną
Literatura obowiązkowa:
1. P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, C.H. Beck 2014.
2. W. Nykiel (red.), Polskie prawo podatkowe, Difin 2011.
3. L. Etel (red.), Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Difin 2013.
4. Ustawy regulujące poszczególne tytuły podatkowe – źródła materialnego prawa podatkowego.
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis 2013.
2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
3. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta

na studiach
stacjonarnych
15

Godziny zajęć z nauczycielem

na studiach
niestacjonarnych

Konsultacje

5

Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia

20
10

10
5
25
10

Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

50
2

50
2

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Mariusz Macudziński

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017 r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

m.macudzinski@op.pl 793 990 414

Podpis

Mariusz Macudziński

4

A.19

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Pierwszego stopnia
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Praktyczny

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Prawo i organizacja fundacji i stowarzyszeń
2
Obieralny
polski
I
dr Sylwia Gwoździewicz

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Studia stacjonarne

Nr semestru

Studia niestacjonarne

Semestr 2

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Brak wstępnych wymagań

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu prawa i organizacji fundacji i stowarzyszeń.
Umiejętności

CU1

Zdobycie przez studenta umiejętności analizowania i interpretowana przepisów prawnych
dotyczących działalności fundacji i stowarzyszeń.
Kompetencje społeczne

CK1

Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

EPW1

EPU1

EPK1

Wiedza (EPW…)
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady, normy i reguły organizujące
działalność fundacji i stowarzyszeń.
Umiejętności (EPU…)
Student potrafi prawidłowo interpretować treść przepisów prawa i posługując się
normami prawnymi znajdować rozwiązania dla potencjalnych problemów w
zakresie organizacji fundacji i stowarzyszeń, również w praktyce.
Kompetencje społeczne (EPK…)
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce zarówno w odniesieniu do własnej osoby, jak i

1

Kierunkowy
efekt
kształcenia
K_W10

K_U01
K_U11

K_K01

współpracowników (w grupie) w organizacji.

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

Informacje wprowadzające. Cele i efekty kształcenia oraz metody
weryfikacji.
Działalność III sektora. Wolność i prawo zrzeszania się w jęciu Konstytucji
RP i prawa międzynarodowego. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje
pożytku publicznego i wolontariat – ogólne definicje, pojęcia, podstawa
prawna działalności, różnice organizacyjne.
Bezpieczeństwo prawne i organizacyjne fundacji w teorii i praktyce –
sytuacja prawna, ustanowienie fundacji, w tym akt fundacyjny,
postępowanie rejestrowe, problematyka statutu, majątek, nadzór nad
fundacjami. Zakładanie, organizacja i prowadzenie fundacji - ćwiczenia
praktyczne w grupach (case stady, przegląd wybranego orzecznictwa).
Bezpieczeństwo prawne i organizacyjne stowarzyszeń w teorii i praktyce –
sytuacja prawna, postępowanie rejestrowe i ewidencyjne, problematyka
statutu i organów stowarzyszenia, członkowstwo, majątek i nadzór nad
stowarzyszeniami, ich ustanie oraz likwidacja (ćwiczenia praktyczne, case
stady, przegląd wybranego orzecznictwa).
Razem liczba godzin wykładów

W2

W3

W4

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

1

1

3

2

6

4

5

3

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M2 – Metoda problemowa (wykład problemowy
połączony z dyskusją).
M4 – Metoda programowa (wykład z wykorzystaniem
materiałów multimedialnych).
M5 – Metoda praktyczna (przegląd i analiza form
aktywności podmiotów zewnętrznych).

Projektor multimedialny, komputer

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) –

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

Wykład

F2 – Obserwacja/aktywność (obserwacja poziomu
przygotowania do zajęć).
F5 – Ćwiczenia praktyczne (praca w grupach - tworzenie
dokumentacji formalnej) .

P2 – Zaliczenie pisemne w formie
opisowej

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty przedmiotowe
EPW1
EPU1
EPK1

F2

Wykład
F5

P2

X
X
X

X
X
X

X
X
X

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Zna wybrane terminy
i definicje w zakresie prawa

Zna większość wymaganych
terminów
i
definicji

2

Zna
wszystkie
terminy

wymagane

i organizacji
stowarzyszeń.
EPU1

EPK1

fundacji

i

Wykonuje
niektóre
wymagane
zadania
dotyczące
praktycznego
posługiwania się systemami
normatywnymi
oraz
normami
i
regułami
prawnymi
w
zakresie
zakładania
i
organizacji
stowarzyszeń i fundacji.
Rozumie, ale nie zna
skutków uczenia się przez
całe życie i aktywności
w zakresie samokształcenia
i
samodoskonalenia
w zakresie prawa
i
organizacji
fundacji
i
stowarzyszeń.

w zakresie prawa
i
organizacji
fundacji
i
stowarzyszeń.
Wykonuje
większość
wymaganych
zadań
dotyczących praktycznego
posługiwania się systemami
normatywnymi
oraz
normami
i
regułami
prawnymi
w
zakresie
zakładania
i
organizacji
stowarzyszeń i fundacji.
Rozumie i zna skutki uczenia
się przez całe życie i
aktywności
w
zakresie
samokształcenia
i
samodoskonalenia
w zakresie prawa
i
organizacji
fundacji
i
stowarzyszeń.

i definicje w zakresie prawa i
organizacji
fundacji
i
stowarzyszeń.
Wykonuje wszystkie wymagane
zadnia dotyczące praktycznego
posługiwania się systemami
normatywnymi oraz normami i
regułami prawnymi w zakresie
zakładania
i
organizacji
stowarzyszeń i fundacji.
Rozumie
i
zna
skutki
i pozatechniczne aspekty uczenia
się przez całe życie i aktywności
w zakresie samokształcenia
i samodoskonalenia w zakresie
prawa i organizacji fundacji i
stowarzyszeń.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. D. Cyman, A, Zaręba - Cyman, Fundacje i stowarzyszenia. Prawny i podatkowy instruktarz funkcjonowania
z wzorcową dokumentacją, Wydawnictwo ODDK, 2013.
2. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Wydawnictwo LexisNexis Wyd.4, Warszawa 2011.
3. Prawodawstwo krajowe:
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 40).
 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2016
Dz.U.2016.395)
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeńska, I. Janson, M. Szterier-Łabuszewska, Fundacje i stowarzyszenia.
Prawo i praktyka, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2005.
2. A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2005.
3. H. Cioch, Prawo fundacyjne, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005.
4. A. Ogonowski, A. Gibalska, Stowarzyszenia i fundacje. Opodatkowanie i księgowość, Wydawnictwo Forum
Doradców Podatkowych, Kraków 2015

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

na studiach
stacjonarnych
15
15
10
10
50
2

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

dr Sylwia Gwoździewicz

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017 r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

sylwiagwozdziewicz@gmail.com

3

na studiach
niestacjonarnych
10
15
15
10
50
2

Podpis

Sylwia Gwoździewicz

4

A.20

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Pierwszego stopnia
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Praktyczny

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Wykładnia prawa administracyjnego
2
Obieralny
Polski
I
dr Jacek Jaśkiewicz

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Semestr 2

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

W: (15)

Liczba godzin
ogółem

W: (10)

15

10

C - Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć prawa oraz instytucji prawnych
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie w wiedzę o wykładni tekstów prawnych w dziedzinie prawa administracyjnego
Umiejętności

CU1

Nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się dyrektywami interpretacyjnymi przy wykładni
tekstów prawnych o charakterze administracyjnym
Kompetencje społeczne

CK1

Uświadomienie znaczenia wykładni w procesie stosowania prawa przez organy administracyjne i jej
wpływu na funkcjonowanie systemu prawa

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

Kierunkow
y efekt
kształcenia

EPW1

Wiedza (EPW…)
Student ma wiedzę na temat wykładni tekstów prawnych i rozumie jej znaczenie w
procesie stosowania prawa przez organy administracyjne

K_W 01

EPU1

Umiejętności (EPU…)
Student dokonuje wykładni przepisów prawa administracyjnego posługując się
dyrektywami interpretacyjnymi

K_U 02

1

EPU2

Student potrafi wykorzystywać zasób wiedzy teoretycznej do rozwiązywania
problemów interpretacyjnych

K_U 03

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student posiada praktyczną umiejętność korzystania z dorobku doktryny i
orzecznictwa przy wykładni przepisów prawa administracyjnego

K_K 01

EPK2

Student interpretuje język prawny (teksty) w oświadczeniach i pismach
procesowych

K_K 05

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

stacjonarnyc
h

niestacjonarny
ch

Podstawowe pojęcia teorii wykładni

1

1

W2

Znaczenie wykładni w procesie stosowania prawa

2

1

W3

Koncepcje wykładni w krajowym prawoznawstwie

2

1

W4

Redagowanie, budowa i właściwości tekstów prawnych

2

1

W5

Wykładnia prawa unijnego a wykładnia prawa krajowego

2

1

W6

Wykładnia a gałęzie prawa

2

1

W7

Rodzaje i fazy wykładni

2

2

W8

Językowe i pozajęzykowe dyrektywy interpretacyjne

2

2

15

10

Razem liczba godzin wykładów

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

Metoda problemowa i metoda programowana (M1, M2)
Wykład problemowy i wykład z wykorzystaniem
materiałów multimedialnych

Projektor, literatura przedmiotu,
informatyczne bazy orzeczeń,
systemy informacji prawniczej

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) –

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)

Wykład

Obserwacja/aktywność (F2)

Zaliczenie pisemne w formie
opisowej – P2

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe

Wykład
F2

EPW1

x

EPU2

x

P2

F1

x
x
x

EPU3
EPK1
EPK5

F4

Ćwiczenia

x
2

F2

F3

F5

I – Kryteria oceniania

Przedmiotow
y efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5

Student ma podstawową
wiedzę
na
temat
wykładni
tekstów
prawnych i rozumie jej
znaczenie w procesie
stosowania prawa przez
organy administracyjne.
Student
w
podstawowym zakresie
posługuje
się
dyrektywami
interpretacyjnymi.

Student ma dobrą wiedzę
na
temat
wykładni
tekstów
prawnych
i
rozumie jej znaczenie w
procesie
stosowania
prawa
przez organy
administracyjne.
Student dobrze posługuje
się
dyrektywami
interpretacyjnymi.

Student ma bardzo dobrą
wiedzę na temat wykładni
tekstów prawnych i rozumie
jej znaczenie w procesie
stosowania prawa przez
organy administracyjne.

Student
potrafi
w
podstawowym stopniu
wykorzystywać
zasób
wiedzy teoretycznej do
rozwiązywania
problemów
interpretacyjnych.
EPK1
Student
posiada
w
podstawowym stopniu
praktyczną umiejętność
korzystania z dorobku
doktryny i orzecznictwa
przy
wykładni
przepisów
prawa
administracyjnego.
EPK5
Student interpretuje na
poziomie podstawowym
język prawny (teksty) w
oświadczeniach
i
pismach procesowych.
J – Forma zaliczenia przedmiotu

Student potrafi dobrze
wykorzystywać
zasób
wiedzy teoretycznej do
rozwiązywania
problemów
interpretacyjnych.

Student
potrafi
bardzo
dobrze wykorzystywać zasób
wiedzy
teoretycznej
do
rozwiązywania problemów
interpretacyjnych.

Student
posiada
w
dobrym
stopniu
praktyczną umiejętność
korzystania z dorobku
doktryny i orzecznictwa
przy wykładni przepisów
prawa
administracyjnego.
Student
interpretuje
dobrze język prawny
(teksty)
w
oświadczeniach i pismach
procesowych.

Student posiada w bardzo
dobrym stopniu praktyczną
umiejętność korzystania z
dorobku
doktryny
i
orzecznictwa przy wykładni
przepisów
prawa
administracyjnego.

EPU2

EPU3

Student
bardzo
dobrze
posługuje się dyrektywami
interpretacyjnymi.

Student interpretuje bardzo
dobrze język prawny (teksty)
w oświadczeniach i pismach
procesowych.

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem
Konsultacje

3

na studiach
stacjonarnych
15

na studiach
niestacjonarnych
10

5

5

Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Jacek Jaśkiewicz

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

jjaskiewicz@ajp.edu.pl

Podpis

Jacek Jaśkiewicz

4

15
15
50
2

15
20
50
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Wybrane zagadnienia stosunku służbowego
2
obieralny
Polski
II
Dr Sławomir Rafał Driczinski

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Studia stacjonarne

Nr semestru

Studia niestacjonarne

Semestr 3

W: (15)

W: (10

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Znajomość podstaw prawa administracyjnego i prawoznawstwa

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Przekazanie wiedzy na temat różnych rodzajów stosunków służbowych

Umiejętności
CU1

Rozróżnianie poszczególnych służb i ich sytuacji prawnej

CK1

Zrozumienie istoty i społecznego wymiaru służby

Kompetencje społeczne

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Zna model zatrudnienia w ramach stosunku służbowego.

EPU1

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w
sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki
pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji w odniesieniu do
wybranego stosunku służbowego.

K_W01

Umiejętności (EPU…)

Kompetencje społeczne (EPK…)
1

K_U01

EPK1

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
rozwoju osobistego i zawodowego.

K_K03

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1
W2
W3

Geneza i regulacje zatrudnienia w służbach mundurowych.
Policja
Wojsko

W4

Straż Pożarna
Razem liczba godzin wykładów

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

2
5
5

2
3
3

3
15

2
10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1- Wykład informacyjny
M2- Metoda problemowa (wykład z elementami
analizy źródłowej i dyskusji)
M3 – Metoda programowana (wykład problemowy z
wykorzystaniem materiałów multimedialnych).

Projektor, laptop, wybrane akty
prawa

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P3 – Praca pisemna (referat)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe

Wykład

EPW1

X
X
X

P3

EPU1
EPK1

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1
EPU1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Zna podstawowy model
zatrudnienia w ramach
stosunku służbowego
Potrafi
częściowo
samodzielnie
zdobywać
wiedzę
oraz
doskonali
umiejętności badawcze w

Zna poszerzony model
zatrudnienia w ramach
stosunku służbowego
Potrafi w większości
przypadków
samodzielnie zdobywać
wiedzę oraz doskonali

2

Zna pełny model zatrudnienia w
ramach stosunku służbowego
Potrafi
w
pełni
samodzielnie
zdobywać wiedzę oraz doskonali
umiejętności badawcze w sposób
uporządkowany i systematyczny,

sposób uporządkowany i
systematyczny,
wykorzystując nowoczesne
techniki
pozyskiwania,
klasyfikowania
i
analizowania informacji w
odniesieniu do wybranego
stosunku służbowego.

EPK1

Ma
podstawową
świadomość
poziomu
swojej
wiedzy
i
umiejętności,
rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.

umiejętności badawcze
w
sposób
uporządkowany
i
systematyczny,
wykorzystując
nowoczesne
techniki
pozyskiwania,
klasyfikowania
i
analizowania informacji
w
odniesieniu
do
wybranego
stosunku
służbowego.
Ma
wybiórczą
świadomość poziomu
swojej
wiedzy
i
umiejętności, rozumie
potrzebę
ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego.

wykorzystując nowoczesne techniki
pozyskiwania,
klasyfikowania
i
analizowania
informacji
w
odniesieniu do wybranego stosunku
służbowego.

Ma pełną świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego
i zawodowego.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. M. Liwo, Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1.T. Kuczyński,T., E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, Stosunek służbowy (w:) System Prawa Administracyjnego, tom 11,
Warszawa 2011. ,
2. S.Maj, Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, Warszawa 2008.
3 .S.Maj, Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, Warszawa 2010.
4. A .Ossowski, Ustawa o Służbie Celnej. Komentarz., Warszawa 2006.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie referatu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Dr Sławomir Driczinski

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2016

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

sdriczinski@o2.pl

Podpis

Sławomir Driczinski

3

na studiach
stacjonarnych
15
2
20
13
50
2

na studiach
niestacjonarnych
10
2
25
13
50
2

4

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Pierwszego stopnia
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Praktyczny

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Wpływanie na opinię publiczną.
Cenzura, propaganda, socjotechnika.
2
Obieralny
polski
I
Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Studia stacjonarne

Nr semestru

Studia niestacjonarne

Semestr 2

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Ogólna wiedza z zakresu historii Polski i historii powszechnej na poziomie szkoły średniej.

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu wpływania na opinię publiczną, cenzury, propagandy,
socjotechniki.
Umiejętności

CU1

Zdobycie przez studenta umiejętności analizowania i interpretowana zasad wpływania na opinię
publiczną, cenzury, propagandy, socjotechniki.
Kompetencje społeczne

CK1

Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

EPW1

EPU1

Wiedza (EPW…)
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady, normy i reguły wpływania na
opinię publiczną, cenzury, propagandy, socjotechniki.
Umiejętności (EPU…)
Student potrafi prawidłowo interpretować zasady i techniki wpływania na opinię
publiczną, cenzury, propagandy, socjotechniki.
Kompetencje społeczne (EPK…)

1

Kierunkowy
efekt
kształcenia
K_W10

K_U01
K_U11

EPK1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce zarówno w odniesieniu do własnej osoby, jak i
współpracowników (w grupie) w organizacji.

K_K01

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

Wykład wprowadzający: definicja i rodzaje propagandy, cenzury
i najważniejsze socjotechniki.
Propaganda i cenzura do 1918 roku.
Państwa propagandy – Związek Sowiecki i III Rzesza Niemiecka.
Cenzura, propaganda w okresie PRL.
Socjotechniki we współczesnych kampaniach politycznych w Polsce
i na świecie (po 1989 r.).
Razem liczba godzin wykładów

W2
W3
W4
W5

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

3

2

3
3
3
3

2
2
2
2

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M2 – Metoda problemowa (wykład problemowy
połączony z dyskusją).
M4 – Metoda programowa (wykład z wykorzystaniem
materiałów multimedialnych).

Projektor multimedialny, komputer

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) –

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

Wykład

F2 – Obserwacja/aktywność (obserwacja poziomu
przygotowania do zajęć).

P2 – Zaliczenie pisemne w formie
opisowej

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty przedmiotowe
EPW1
EPU1
EPK1

F2

P2

X
X
X

X
X
X

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

EPU1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Zna wybrane terminy
i definicje w zakresie
wpływania
na
opinię
publiczną,
cenzury,
propagandy, socjotechniki.
Wykonuje
niektóre
wymagane
zadania
dotyczące posługiwania się
systemami oraz normami i
regułami
w
zakresie
wpływania
na
opinię
publiczną,
cenzury,
propagandy, socjotechniki.

Zna większość wymaganych
terminów
i
definicji
w zakresie wpływania na
opinię publiczną, cenzury,
propagandy, socjotechniki.
Wykonuje
większość
wymaganych
zadań
dotyczących posługiwania
się systemami oraz normami
i regułami w zakresie
wpływania
na
opinię
publiczną,
cenzury,
propagandy, socjotechniki.

2

Zna
wszystkie
wymagane
terminy
i definicje w zakresie wpływania
na opinię publiczną, cenzury,
propagandy, socjotechniki.
Wykonuje wszystkie wymagane
zadnia dotyczące posługiwania
się systemami oraz normami i
regułami w zakresie wpływania
na opinię publiczną, cenzury,
propagandy, socjotechniki.

EPK1

Rozumie, ale nie zna
skutków uczenia się przez
całe życie i aktywności
w zakresie samokształcenia
i
samodoskonalenia
w zakresie wpływania na
opinię publiczną, cenzury,
propagandy, socjotechniki.

Rozumie i zna skutki uczenia
się przez całe życie i
aktywności
w
zakresie
samokształcenia
i
samodoskonalenia
w zakresie wpływania na
opinię publiczną, cenzury,
propagandy, socjotechniki.

Rozumie
i
zna
skutki
i pozatechniczne aspekty uczenia
się przez całe życie i aktywności
w zakresie samokształcenia
i samodoskonalenia w zakresie
wpływania na opinię publiczną,
cenzury,
propagandy,
socjotechniki.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1999.
2. O. Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001.
3. B. Szyndler, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, Warszawa 1993.
4. P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999.
5. T. Witkowski, Psychomanipulacje, Warszawa 2000.
6. A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1995.
7. A. Pratkanis, T. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2005.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów, Warszawa 2010.
2. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2003.
3. A. Grzywa, Potęga manipulacji, Lublin 2012.
4. T. Witkowski, Psychologia kłamstwa, Wałbrzych 2002.
5. J. Bralczyk, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.
6. F. Thom, Drewniany język, warszawa 1990.
7. M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media, Warszawa 2010.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Grzegorz Kucharczyk

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

501 225 797

Podpis

Grzegorz Kucharczyk

3

na studiach
stacjonarnych
15
15
10
10
50
2

na studiach
niestacjonarnych
10
15
15
10
50
2

B.19

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Pierwszego stopnia
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Praktyczny

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Bezpieczeństwo prawne tajemnicy przedsiębiorstwa
2
Obieralny
polski
II
dr Sylwia Gwoździewicz

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Studia stacjonarne

Nr semestru

Studia niestacjonarne

Semestr 3

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Brak wstępnych wymagań

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu bezpieczeństwa prawnego tajemnicy przedsiębiorstwa.
Umiejętności

CU1

Zdobycie przez studenta umiejętności analizowania i interpretowana przepisów prawnych
dotyczących bezpieczeństwa prawnego tajemnicy przedsiębiorstwa.
Kompetencje społeczne

CK1

Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

EPW1

EPU1

EPK1

Wiedza (EPW…)
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady, normy i reguły organizujące
bezpieczeństwo prawne tajemnicy przedsiębiorstwa.
Umiejętności (EPU…)
Student potrafi prawidłowo interpretować treść przepisów prawa i posługując się
normami prawnymi znajdować rozwiązania dla potencjalnych problemów w
zakresie ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa, również w praktyce.
Kompetencje społeczne (EPK…)
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce zarówno w odniesieniu do własnej osoby, jak i

1

Kierunkowy
efekt
kształcenia
K_W10

K_U01
K_U11

K_K01

współpracowników (w grupie) w organizacji w zakresie bezpieczeństwa prawnego
tajemnicy przedsiębiorstwa.

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

Informacje wprowadzające. Tajemnica przedsiębiorstwa – ogólne definicje
i konsekwencje. Międzynarodowe regulacje prawne, regulacje krajowe.
Tajemnica przedsiębiorstwa w ochronie
cywilnoprawnej i
administracyjnej.
Tajemnica przedsiębiorstwa a zwalczanie nieuczciwej konkurencji:
(Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
czyny nieuczciwej konkurencji a strategie osłabienia konkurencji,
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, naruszenie tajemnicy
przedsiębiorstwa). Analiza wybranych wyroków sądów. Rozwiązywanie
kazusów.
Tajemnica przedsiębiorstwa a umowy zachowania poufności i klauzule
chronione w umowach w teorii i zastosowania praktyczne. Tajemnica
przedsiębiorstwa a obowiązek pracowniczy: (Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy; Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów). Analiza wybranych wyroków sądów.
Rozwiązywanie kazusów
Bezpieczeństwo prawne tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie przepisów
karnych: (Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny). Analiza
wybranych wyroków sądów.
Zarządzanie tajemnicą przedsiębiorstwa: polityka, cele, strategie i
procedury. System ochrony informacji w przedsiębiorstwie.
Razem liczba godzin wykładów

W2

W3

W4

W5

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

2

2

4

3

4

3

3

1

2

1

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M2 – Metoda problemowa (wykład problemowy
połączony z dyskusją).
M4 – Metoda programowa (wykład z wykorzystaniem
materiałów multimedialnych).
M5 – Metoda praktyczna (przegląd i analiza form
aktywności podmiotów zewnętrznych).

Projektor multimedialny, komputer

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) –

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

Wykład

F2 – Obserwacja/aktywność (obserwacja poziomu
przygotowania do zajęć i pracy w grupach).
F5 – Ćwiczenia praktyczne (analiza i rozstrzygnięcie
stanów faktycznych) .

P2 – Zaliczenie pisemne w formie
opisowej

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe
EPW1
EPU1
EPK1

F2

Wykład
F5

P2

X
X
X

X
X
X

X
X
X

I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie

2

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Ocena
dobry
dobry plus
4/4,5

Dostateczny
dostateczny plus
3/3,5
Zna wybrane terminy
i definicje w zakresie
tajemnicy przedsiębiorstwa.

EPU1

Wykonuje
niektóre
wymagane
zadania
dotyczące posługiwania się
systemami normatywnymi
oraz normami i regułami
prawnymi i moralnymi
w zakresie ochrony prawnej
tajemnicy przedsiębiorstwa.

EPK1

Rozumie, ale nie zna
skutków uczenia się przez
całe życie i aktywności
w zakresie samokształcenia
i
samodoskonalenia
w
tematyce
ochrony
prawnej
tajemnicy
przedsiębiorstwa.

bardzo dobry
5

Zna większość wymaganych
terminów
i
definicji
w
zakresie
tajemnicy
przedsiębiorstwa.
Wykonuje
większość
wymaganych
zadań
dotyczących posługiwania
się
systemami
normatywnymi
oraz
normami
i
regułami
prawnymi i moralnymi
w zakresie ochrony prawnej
tajemnicy przedsiębiorstwa.
Rozumie i zna skutki uczenia
się przez całe życie i
aktywności
w
zakresie
samokształcenia
i samodoskonalenia
w tematyce ochrony prawnej
tajemnicy przedsiębiorstwa

Zna
wszystkie
wymagane
terminy
i definicje w zakresie tajemnicy
przedsiębiorstwa.
Wykonuje wszystkie wymagane
zadnia dotyczące posługiwania
się systemami normatywnymi
oraz
normami
i
regułami
prawnymi i moralnymi w
zakresie
ochrony
prawnej
tajemnicy przedsiębiorstwa.
Rozumie
i
zna
skutki
i pozatechniczne aspekty uczenia
się przez całe życie i aktywności
w zakresie samokształcenia
i samodoskonalenia w tematyce
ochrony
prawnej
tajemnicy
przedsiębiorstwa.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. M. Krzysztofek, Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych,
Wyd. I, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015 r.
2. A. Michalak, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne. Wyd. Wolters Kluwer,
Warszawa 2006 r.
3. Prawodawstwo krajowe:
 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1634).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym. Wyd. Wolters Kluwer SA,
Warszawa 2007 r.
2. E. Wojcieszko-Głuszko, Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów
prawa nieuczciwej konkurencji, [w]: Z problematyki prac na dobrach niematerialnych, Kraków 2005 r.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Czytanie literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

dr Sylwia Gwoździewicz

3

na studiach
stacjonarnych
15
15
10
10
50
2

na studiach
niestacjonarnych
10
15
15
10
50
2

Data sporządzenia / aktualizacji

10.08.2017 r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

sylwiagwozdziewicz@gmail.com

Podpis

Sylwia Gwoździewicz

4

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Diplomatic protocol
2
Obieralny
Polski (angielski)
II
Dr Aleksandra Szczerba-Zawada

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Studia stacjonarne

Nr semestru

Studia niestacjonarne

Semestr 3

Ćw.: (15);

Ćw.: (10);

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Student should have basic knowledge on states’ political and legal systems.

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Acquisition of knowledge required to work in the diplomatic and consular service
Umiejętności

CU1

Acquiring of the ability of organizing official meetings

CU2

Acquisition of self-presentation skills
Kompetencje społeczne

CK1

Awareness of the importance of knowledge in the field of social etiquette and professional possibilities of
its use in practice and the need for learning throughout life

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Student knows the basic principles of diplomatic protocol.

EPU1

Umiejętności (EPU…)
Student organizes official visits, meetings.

EPU2

Student applies the principles of self-presentation in practice.

1

K_W03
K_W05
K_U03
K_U11
K_U10

Kompetencjespołeczne (EPK…)
EPK1

Student follows the principles of professional and social etiquette.

K_K06
K_K11

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści ćwiczeń

W1
W2

stacjonarnyc
h

niestacjonarnyc
h

0,5
4

0,5
2

1,5

1,5

1,5

1,5

W5

Aims, learning outcomes and methods of verification
The concept of diplomatic protocol. Sources and history of diplomatic
protocol
Diplomatic immunity. The rank of heads of diplomatic missions.
Precedence
The organization of the official visit of foreign delegation. Receptions.
Norms of behavior at the table
Correspondence and business cards

1

1

W6

Outfit. Savoire vivre in different situations,

2,5

1,5

W7

Protocol at the University

4

2

15

10

W3
W4

Razem liczba godzin wykładów

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M2 – Metoda problemowa (wykład z elementami
analizy źródłowej i dyskusji),
M4 – Metoda programowana (wykład problemowy z
wykorzystaniem materiałów multimedialnych)

Projektor, laptop, wybrane akty
prawa

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena podsumowująca (P) –
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i
narzędzi, stymulujące do doskonalenia efektów pracy
(wybór z listy)

P3 – Praca pisemna (projekt)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład
Efekty przedmiotowe

P3

EPW1

X

EPU1

X

EPU2

X

EPK1

X

2

I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmioto
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
5
wy efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP..)
EPW1
The student knows the The student knows The student knows the basic rules
basic
principles
of the basic principles of of the diplomatic protocol,
diplomatic protocol.
diplomatic protocol describes them and applies them
and describes them.
in practice.
EPU1
The student organizes some Student organizes most Student organizes all required official
official arrangements, visits,
meetings.

of official arrangements,
visits, meetings.

arrangements, visits, meetings.

EPU2

The student applies the
principles
of
selfpresentation and good
image.

The student applies the principles
of self-presentation and good
image, explains it to others and is
able to evaluate them critically.

EPK1

The student applies in
practice the principles of
professional and social
etiquette in most of
indicated situations.

The student applies
the principles of selfpresentation
and
good
image
and
explain
them
to
others.
The student applies in
practice
the
principles
of
professional
and
social etiquette in all
indicated situations.

The student applies in practice the
principles of professional and
social etiquette in most of
indicated situations and explains
them to the others.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1.J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2004.
2. T. Orłowski, Protokółdyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2010.
3. Ch. Chatterjee, International Law and Diplomacy, London 2007.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. K. Johnson Gross, J. Stone, tekst: M. Salomon, Kobieta sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę
Przekład B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005.
2. I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji, Wydawnictwo Studio EMKA,
Warszawa 2003.
3. S. Krajski S., Savoir vivre – 250 problemów, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2008.
4. S. Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Agencja SGK, Warszawa 2007.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Czytanie literatury/materiałów źródłowych
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:

3

na studiach
stacjonarnych
15
15
20
50

na studiach
niestacjonarnych
10
20
20
50

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Aleksandra Szczerba-Zawada

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017 r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

aszczerba-zawada@ajp.edu.pl

Podpis

Aleksandra Szczerba-Zawada

4

2

2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Protokół dyplomatyczny
2
Obieralny
Polski
II
Dr Aleksandra Szczerba-Zawada

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Studia stacjonarne

Nr semestru

Studia niestacjonarne

Semestr 3

Ćw.: (15);

Ćw.: (10);

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat ustroju państwa.

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do pracy w służbie dyplomatycznej i konsularnej
Umiejętności

CU1

Wykształcenie umiejętności organizacji spotkań urzędowych

CU2

Nabycie umiejętności autoprezentacji
Kompetencje społeczne

CK1

Uświadomienie znaczenia wiedzy z zakresu etykiety zawodowej i towarzyskiej, możliwości jej
wykorzystania w praktyce oraz potrzeby uczenia się przez całe życie

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

EPW1

Wiedza (EPW…)
Student zna podstawowe zasady funkcjonowania protokołu dyplomatycznego.

EPU1

Umiejętności (EPU…)
Student organizuje spotkania urzędowe, wizyty, zebrania.

EPU2

Student stosuje zasady autoprezentacji i dobrego wizerunku.

1

Kierunkowy
efekt
kształcenia
K_W03
K_W05
K_U03
K_U11
K_U10

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student kieruje się zasadami etykiety zawodowej i towarzyskiej.

K_K06
K_K11

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści ćwiczeń

W1
W2

stacjonarnyc
h

niestacjonarnyc
h

0,5
2

0,5
2

2

1,5

2

1,5

W5

Cele, efekty kształcenia oraz metody ich weryfikacji
Pojęcie protokołu dyplomatycznego. Źródła i historia protokołu
dyplomatycznego
Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Rangi szefów misji
dyplomatycznej. Precedencja
Organizacja oficjalnej wizyty delegacji zagranicznej. Przyjęcia. Normy
zachowania się przy stole
Korespondencja. Wizytówki, druki informacyjne.

3

1

W6

Ubiór. Zachowanie w różnych sytuacjach.

2,5

1,5

W7

Protokół w uczelni wyższej.

3

2

15

10

W3
W4

Razem liczba godzin wykładów

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M2 – Metoda problemowa (wykład z elementami
analizy źródłowej i dyskusji),
M4 – Metoda programowana (wykład problemowy z
wykorzystaniem materiałów multimedialnych)

Projektor, laptop, wybrane akty
prawa

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena podsumowująca (P) –
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i
narzędzi, stymulujące do doskonalenia efektów pracy
(wybór z listy)

P3 – Praca pisemna (projekt)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład
Efekty przedmiotowe

P3

EPW1

X

EPU1

X

EPU2

X

EPK1

X

2

I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmioto
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
5
wy efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP..)
EPW1
Student zna podstawowe Student
zna Student zna podstawowe zasady
zasady funkcjonowania podstawowe zasady funkcjonowania
protokołu
protokołu
funkcjonowania
dyplomatycznego, opisuje je i
dyplomatycznego
protokołu
stosuje do rozwiązywania zadań
dyplomatycznego i je praktycznych.
opisuje
EPU1
Student
organizuje Student
organizuje Student
organizuje wszystkie
niektóre
spotkania
urzędowe, wizyty, zebrania.

większość
urzędowych,
zebrań

spotkań
wizyt,

wymagane
planem
przedmiotu
spotkania urzędowe, wizyty, zebrania

EPU2

Student stosuje zasady
autoprezentacji i dobrego
wizerunku

Student
stosuje
zasady
autoprezentacji
i
dobrego
wizerunku, wyjaśnia je innym i
potrafi krytycznie ocenić

EPK1

Student
kieruje
się
zasadami
etykiety
zawodowej
i
towarzyskiej
w
większości wskazanych
sytuacji.

Student
stosuje
zasady
autoprezentacji
i
dobrego wizerunku i
wyjaśnia je innym
Student kieruje się
zasadami
etykiety
zawodowej
i
towarzyskiej
we
wszystkich
wskazanych
sytuacjach.

Student kieruje się zasadami
etykiety zawodowej i towarzyskiej
we
wszystkich
wskazanych
sytuacjach, potrafiąc wyjaśnić ich
znaczenie innym.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Lexis Nexis, Warszawa 2004
2. T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2010.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. K. Johnson Gross, J. Stone, tekst: M. Salomon, Kobieta sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę.
Przekład B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005.
2. I. Kamińska-Radomska, Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji, Wydawnictwo Studio EMKA,
Warszawa 2003.
3. S. Krajski S., Savoir vivre – 250 problemów, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2008.
4. S. Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Agencja SGK, Warszawa 2007.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta

na studiach
stacjonarnych
15
15
20

Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Czytanie literatury/materiałów źródłowych
Przygotowanie do zaliczenia

3

na studiach
niestacjonarnych
10
20
20

Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Aleksandra Szczerba-Zawada

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017 r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

aszczerba-zawada@ajp.edu.pl

Podpis

Aleksandra Szczerba-Zawada

4

50
2

50
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Pierwszego stopnia
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Podatek od towarów i usług. Konstrukcja i aspekty
funkcjonowania w systemie podatkowym.
2
Obieralny
polski
II
Dr Mariusz Macudziński

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 4

W.: (15);

W.: (10);

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości o polskim systemie prawa i roli podatków w sferze
finansów publicznych.

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług, jego funkcjonowaniu w
systemie podatkowym oraz wpływie na zachowania podatników i konsumentów

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych,
prawnych i ekonomicznych będących konsekwencją opodatkowania konsumpcji towarów i usług

Kompetencje społeczne
CK1

Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem podatkowym

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

EPW1

EPU1

Wiedza (EPW…)
Student zna rodzaje powiązań prawnych, administracyjnych, gospodarczych i
społecznych w obrębie funkcjonowania podatku od towarów i usług oraz potrafi
zdiagnozować rządzące nimi prawidłowości.
Umiejętności (EPU…)
Student potrafi prawidłowo interpretować treść przepisów prawnych i posługiwać
się normami prawa podatkowego w zakresie opodatkowania konsumpcji, jako

1

Kierunkowy
efekt
kształcenia
K_W03

K_U01

konsekwencji funkcjonowania podatku od towarów i usług.
Student potrafi prognozować praktyczne skutki podejmowanych działań, analizować
proponowane rozwiązania konkretnych problemów w sferze opodatkowania
konsumpcji oraz posługiwać się wybranymi normami i regułami w celu ich
rozwiązania.

EPU2

K_U03

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce zarówno w odniesieniu do własnej osoby, jak i
współpracowników (w grupie) w organizacji.

K_K01

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

0,5

0,5

W2

Wprowadzenie do przedmiotu, zapoznanie studentów z celami i efektami
kształcenia, treściami programowymi, metodami i kryteriami oceniania
oraz formą zaliczenia przedmiotu
Historia podatku i prawa podatkowego

0,5

0,5

W3
W4

Ogólna charakterystyka podatku VAT
Harmonizacja podatku od towarów i usług

1,0
1,0

0,5
0,5

W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11

Zasady podatku od towarów i usług
Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług
Podmioty podatku od towarów i usług
Obowiązek podatkowy i miejsce świadczenia
Wysokość opodatkowania podatkiem od towarów i usług
Odliczenie i zwrot podatku od towarów i usług
Rejestracja, deklaracje, informacje podsumowujące i zapłata podatku od
towarów i usług
Dokumentacja w podatku od towarów i usług
Procedury szczególne
Razem liczba godzin wykładów

0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
2,5
1,0

0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
2,5
1,0

1,0
3,0
15

0,5
1,0
10

W12
W13

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M4 –Metoda programowa (Wykład problemowy z
wykorzystaniem materiałów multimedialnych)

Projektor multimedialny, laptop

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma
zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) – podsumowuje

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

osiągnięte efekty kształcenia (wybór z listy)

Wykład

F2 - obserwacja/aktywność (poziomu
przygotowania do zajęć)
F4 - wypowiedź/wystąpienie (dyskusja, debata,
rozwiązywanie problemu)

P2 - zaliczenie (pisemne w formie testowej
zamkniętej)

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty

Wykład

2

przedmiotowe

F2

F4

P2

EPW1
EPU1
EPU2
EPK1

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student
z
trudem
rozpoznaje
rodzaje
powiązań
prawnych,
administracyjnych,
gospodarczych
i
społecznych w obrębie
funkcjonowania podatku od
towarów i usług oraz nie w
pełni potrafi zdiagnozować
rządzące
nimi
prawidłowości

Student
zna
rodzaje
powiązań
prawnych,
administracyjnych,
gospodarczych i społecznych
w obrębie funkcjonowania
podatku od towarów i usług
oraz potrafi zdiagnozować
rządzące
nimi
prawidłowości

Student zna rodzaje powiązań
prawnych,
administracyjnych,
gospodarczych i społecznych w
obrębie funkcjonowania podatku
od towarów i usług oraz z
łatwością potrafi zdiagnozować
rządzące nimi prawidłowości, co
pozwala mu na rozpoznawanie i
rozwiązywanie problemów

EPU1

Student potrafi wybiórczo
interpretować
treść
przepisów
prawnych
i
posługiwać się normami
prawa
i
postępowania
podatkowego w zakresie
opodatkowania konsumpcji
jako
konsekwencji
funkcjonowania podatku od
towarów i usług

Student
potrafi
bezbłędnie
interpretować treść przepisów
prawnych i posługiwać się
normami prawa i postępowania
podatkowego
w
zakresie
opodatkowania konsumpcji jako
konsekwencji
funkcjonowania
podatku od towarów i usług,
wykraczające
poza
zakres
problemowy zajęć i wykorzystuje
je w swojej pracy

EPU2

Student
potrafi
prognozować
praktyczne
skutki
podejmowanych
działań,
analizować
proponowane rozwiązania
konkretnych problemów w
sferze
opodatkowania
konsumpcji
oraz
posługiwać się wybranymi
normami i regułami w celu
ich rozwiązania wyłącznie
za wskazaniem wykładowcy
Student rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie
lecz nie potrafi tej potrzeby
realizować w praktyce;
Ma świadomość istnienia
aspektów opodatkowania
konsumpcji, jednakże nie
potrafi się do nich odnieść

Student
potrafi
dobrze
interpretować
treść
przepisów
prawnych
i
posługiwać się normami
prawa
i
postępowania
podatkowego w zakresie
opodatkowania konsumpcji
jako
konsekwencji
funkcjonowania podatku od
towarów
i
usług,
ale
wykorzystuje je w swojej
pracy w niewielkim stopniu
Student potrafi samodzielnie
prognozować
praktyczne
skutki
podejmowanych
działań,
analizować
proponowane rozwiązania
konkretnych problemów w
sferze
opodatkowania
konsumpcji oraz posługiwać
się wybranymi normami i
regułami
w
celu
ich
rozwiązania
Student rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i
potrafi
tę
potrzebę
realizować w praktyce;
Ma świadomość istnienia
aspektów
opodatkowania
konsumpcji i potrafi się do
nich odnieść

Student
rozumie
potrzebę
uczenia się przez całe życie i
potrafi tę potrzebę realizować w
praktyce;
Ma
świadomość
istnienia
aspektów
opodatkowania
konsumpcji, potrafi się do nich
odnieść oraz podejmuje o nich
szeroką dyskusję

EPK1

3

Student potrafi samodzielnie
prognozować praktyczne skutki
podejmowanych
działań,
analizować
proponowane
rozwiązania
konkretnych
problemów
w
sferze
opodatkowania konsumpcji oraz
posługiwać
się
wybranymi
normami i regułami w celu ich
rozwiązania i stosuje je w
praktyce

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. T. Michalik, VAT. Komentarz 2016, Wydawnictwo C.H. Beck 2014.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. K. Sachs (red.) Dyrektywa VAT. Komentarz, Warszawa 2008.
2. R. Namysłowski, D. Prokop (red.) Dyrektywa VAT. Polska perspektywa, Warszawa 2012.
3. A. Bartosiewicz A, R. Kubacki R., VAT 2008. 1335 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa 2008.
4. T. Bielęda, H. Kończal, K. Rybacka, M. Siniecka, VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na
2012 r., Gorzów 2012.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta

na studiach
stacjonarnych
15

Godziny zajęć z nauczycielem

na studiach
niestacjonarnych

Konsultacje

5

Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia

20
10

10
5
25
10

Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

50
2

50
2

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Mariusz Macudziński

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017 r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

m.macudzinski@op.pl 793 990 414

Podpis

Mariusz Macudziński

4

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Tworzenie pracowniczych aktów wewnątrzzakładowych
2
obieralny
Polski
II
Dr Sławomir Rafał Driczinski

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 4

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu podstaw prawoznawstwa i prawa cywilnego.

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Zaznajomienie z tworzonymi przez pracodawcę aktami wewnątrzzakładowymi.

Umiejętności
CU1

Nabycie umiejętności tworzenia aktów wewnątrzzakładowych.

Kompetencje społeczne
CK1

Zrozumienie funkcjonowania specyficznych źródeł prawa w prawie pracy.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U)
i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Ma wiedzę o aktach wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawcy.

EPU1

Potrafi prawidłowo przygotować podstawowe akty wewnątrzzakładowe.

K_W01

Umiejętności (EPU…)

1

K_U01

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Umie uczestniczyć w działaniu organizacji w różnych rolach.

K_K03

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

stacjonarnych

niestacjonarnych

W1
W2
W3

Sposób funkcjonowania źródeł prawa pracy
Regulamin pracy
Regulamin wynagradzania

2
4
3

1
3
2

W4
W5

Regulamin świadczeń socjalnych
Inne akty prawne.

2
4

2
2

Razem liczba godzin wykładów

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

M1. Metoda podająca (Wykład informacyjny)
M2 Metoda problemowa (wykład z elementami
analizy źródłowej i dyskusji)
M4 – Metoda programowana (wykład
problemowy z wykorzystaniem materiałów
multimedialnych).

Wykład

Projektor, laptop, wybrane akty
prawa

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę uzupełniania
wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi, stymulujące do
doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –
podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P3 – Praca pisemna

Wykład

(referat)

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty przedmiotowe

P3

X
X
X

EPW1
EPU1
EPK1

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Ma podstawową wiedzę o
aktach wewnątrzzakładowych

Ma przeciętną wiedzę o
aktach

2

Ma
szeroką
wiedzę
o
aktach
wewnątrzzakładowych obowiązujących

obowiązujących
pracodawcy.

u

EPU1

Potrafi
prawidłowo
przygotować niektóre akty
wewnątrzzakładowe

EPK1

Umie niekiedy uczestniczyć
w działaniu organizacji w
różnych rolach.

wewnątrzzakładowych
obowiązujących
u
pracodawcy.
Potrafi
prawidłowo
przygotować większość
aktów
wewnątrzzakładowych.
Umie
zwykle
uczestniczyć w działaniu
organizacji w różnych
rolach.

u pracodawcy.

Potrafi
prawidłowo
przygotować
wszystkie akty wewnątrzzakładowe.

Umie zawsze uczestniczyć w działaniu
organizacji w różnych rolach.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Drzewiecka,E.,(red.) Regulaminy i procedury w zakładzie pracy, Warszawa 2008.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Ciborski,P., Regulamin pracy z komentarzem, ODDK 2007.
2. Żukowski,K.W., Regulamin wynagradzania z pełną dokumentacją, ODDK 2008.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie referatu
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Dr Sławomir Driczinski

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.20167

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

sdriczinski@o2.pl

Podpis

Sławomir Driczinski

3

na studiach
stacjonarnych
15
2
13
20
50
2

na studiach
niestacjonarnych
10
2
13
20
50
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Present-day ethical problems
2
obieralny
polski
II
Dr Bogna Wach

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 4

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
knowledge of clerk’s / official’s philosophy and ethic’s subjects
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Has got knowledge of present-day ethical problems in a democratic state of law .

CW2

Has got knowledge of fundamental notions and principles of taking into account the disputes occurring
in the present-day society

Umiejętności
CU1

Student is capable of describing and explaining the meaning of selected moral issues occurring in the
present-day society.

CU2

Student understands the importance of having knowledge in the scope of ethics and possibility of using
it in practice

Kompetencje społeczne
CK1

Understanding the need of developing appropriate social and ethical attitude based on respect for the
law and moral values commonly accepted in the society .

CK2

Comprehension of the importance of the practical ethics issues in the present-day society and in the
democratic state .

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Student has got basic knowledge of the practical ethics and understands the role of

1

K_W01

ethical issues in the present-day society.

K_W04
K_W06
K_W01
K_W04
K_W06

EPW2

Student has got knowledge of the modern ethical problems.

EPU1

Student analyses the indicated problems concerning the ethical arguments and he
draws conclusions.

EPU2

Student prepares an elaboration in the w form of essay on a chosen topic
associated with practical ethics.

Umiejętności (EPU…)
K_U03
K_U07
K_U08
K_U03
K_U07
K_U08

Kompetencje społeczne (EPK…)

EPK1

Student understands the meaning of practical ethics in the present-day society
and in the democratic state.

EPK2

Student specifies ethical dilemmas occurring in the present-day world and is able to
evaluate their meaning.

K_K01
K_K11
K_K07
K_K11

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach
stacjonarnych niestacjonarnych

Lp.

Treści wykładów

W1

1

1

3

2

4

2

W4
W5

Introduction to present-day ethical problems. Moral norms /
standards in view of social conflicts. Law versus morality.
Problems associated with the biological existence of human
beings. Beginning of life, assisted procreation (reproductive
technology), abortion.
Problems associated with the biological existence of human
beings. End of life, euthanasia, physician-assisted suicide,
borders of the fight against suffering , transplantations.
Crime and capital punishment .
Ethics at during war. Problem of terrorism.

2
3

2
2

W6

Rights of animals.

2

1

15

10

W2

W3

Razem liczba godzin wykładów

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1- stating method- lecture information
M 2- lecture concerning a problem / an issue

Texts of selected actual states,
projector

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę uzupełniania
wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi, stymulujące do
doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –
podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P3- written essay for getting a
credit

Wykład

2

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty
przedmiotowe

Metoda
oceny
P3

EPW1

x

EPW2

x

EPU1

x

EPU2

x

EPK1

x

EPK2

x

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

EPW2

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student knows problems
selected from the required
ones concerning practical
ethics.
Student recognizes specific
character
of
selected
present-day
ethical
problems .

EPU1

Student is capable, with the
lecturer’s
support,
of
identifying
the
ethical
problem and he tries to use
the relevant terminology
with it .

EPU2

Student
with
the
considerable
lecturer’s
support, is able to formulate
the arguments concerning a
given ethical problem .
Student understands, in a
limited scope, the need to
know
the present-day
ethical problems .

EPK1

EPK2

Student understands, in a
limited scope, the need to
hold
discussions
concerning the present-day
ethical problems in the
society.

Student knows most of
the required problems
associated
with
practical ethics.
Student knows and is
able to formulate the
arguments concerning
present-day
ethical
problems.
Student is capable of
identifying the ethical
problem
under
discussion
and with
some lecturer’s support
he is able to use the
relevant
terminology
with it .
Student with the small
lecturer’s
support,
formulate
arguments
concerning a given
ethical problem.
Student
understands
the need to know the
present-day
ethical
problems .
Student
understands
the need to hold
discussions concerning
the present-day ethical
problems in the society.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

3

Student knows
all the required
problems associated with practical
ethics.
Student knows and is able to
formulate the arguments and their
evaluation concerning present-day
ethical problems.
Student is capable of identifying the
ethical problem under discussion and
he uses the relevant terminology with
it.

Student on his own formulates
arguments the present-day ethical
problems under discussion.
Student understands the need to know
and to reflect on the present-day
ethical problems and he is able to
evaluate the significance of these
issues
Student understands the need to hold
discussions concerning the presentday ethical problems in the society
and formulates arguments associated
with them.

credit with a mark
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Warszawa 2011.
2. P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2009.
3. B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu., Kraków 2015.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. J. Teichman, Etyka społeczna, Warszawa 2002.
2. J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010.
3. B. Chyrowicz, O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.
4. M. Ossowska, Normy moralne próba systematyzacji, Warszawa 2016.
5. S. Blackburn, Ethics. Very Short introduction, Oxford 2010.
6. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001
7. J. Baggin, P. S. Fosl, Przybornik etyka, Warszawa 2010

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie eseju
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Bogna Wach

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

bognawach@wp.pl

Podpis

Bogna Wach
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na studiach
stacjonarnych
15
5
25
15
50
2

na studiach
niestacjonarnych
10
5
15
15
50
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Współczesne problemy etyczne
2
obieralny
polski
II

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 4

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
wiedza z przedmiotów filozofia oraz etyka urzędnicza

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Student posiada wiedzę na temat współczesnych problemów etycznych we współczesnym państwie i
świecie.

CW2

Student posiada wiedzę o fundamentalnych pojęciach i zasadach etyki ich wykorzystaniu w
rozwiązywaniu sporów występujących we współczesnym społeczeństwie

Umiejętności
CU1

Student rozumie znaczenia posiadania wiedzy z zakresu etyki i możliwości jej wykorzystania w
praktyce w rozwiązywaniu sporów występujących obecnie.

CU2

Student potrafi opisać i wyjaśnić wybrane problemy moralne występujących we współczesnym
społeczeństwie.

Kompetencje społeczne
CK1

Zrozumienie potrzeby ukształtowania odpowiedniej postawy społecznej i etycznej opartej na
poszanowaniu prawa oraz wartości moralnych powszechnie akceptowanych w społeczeństwie.

CK2

Zrozumienie znaczenia zagadnień etyki praktycznej we współczesnym społeczeństwie i państwie.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)
Wiedza (EPW…)
1

Kierunkowy
efekt
kształcenia

EPW1

Student posiada podstawową wiedzę w zakresie etyki praktycznej oraz rozumie rolę
zagadnień etycznych we współczesnym społeczeństwie.

EPW2

Student posiada wiedzę na temat współczesnych problemów etycznych i sposobach
ich rozstrzygania.

K_W01
K_W04
K_W06
K_W01
K_W04
K_W06

Umiejętności (EPU…)
EPU1

Student analizuje wskazane problemy dotyczące sporów etycznych we współczesny
społeczeństwie i wyciąga wnioski oraz proponuje ich rozwiązanie.

EPU2

Student przygotowuje pracę w formie eseju na temat wybranego zagadnienia
związanego z etyką praktyczną.

K_U03
K_U07
K_U08
K_U03
K_U07
K_U08

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student rozumie znaczenie etyki praktycznej we współczesnym społeczeństwie i
państwie demokratycznym.

EPK2

Student określa dylematy etyczne występujące we współczesnym świecie i potrafi
ocenić ich znaczenie.

K_K01,
K_K11
K_K07
K_K11

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

1

1

3

2

4

2

W4
W5

Wprowadzenie we współczesne problemy etyczne. Normy moralne wobec
konfliktów społecznych. Prawo wobec moralności.
Problemy związane z biologicznym istnieniem człowieka. Początek życia,
wspomagana prokreacja, przerwanie ciąży
Problemy związane z biologicznym istnieniem człowieka. Koniec życia
eutanazja, wspomagane samobójstwo, granice walki z cierpieniem,
transplantacje
Zbrodnia i kara śmierci.
Etyka na wojnie. Problem terroryzmu.

2
3

2
2

W6

Prawa zwierząt.

2

1

15

10

W2
W3

Razem liczba godzin wykładów

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1- metoda podająca, wykład informacyjny
M2- metoda problemowa wykład problemowy

Projektor, tekst źródłowe

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P3-praca pisemna (zaliczenie
pisemne w formie eseju)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty przedmiotow
EPW1

Wykład
P3
x

2

EPW2
EPU1
EPU2
EPK1
EPK2

x
x
x
x
x

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

EPW2

EPU1

EPU2

EPK1

EPK2

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student zna wybrane z
wymaganych zagadnienia
dotyczące etyki praktycznej.
Student
rozpoznaje
specyfikę wybranych z
wymaganych
współczesnych problemów
etycznych,
z
pomocą
wykładowcy
formułuje
wnioski.
Student
potrafi
przy
wsparciu
wykładowcy
zidentyfikować
problem
etyczny
i
próbuje
zastosować terminologię z
nim związaną.
Student przy znacznym
wsparciu
wykładowcy
próbuje
sformułować
argumenty
dotyczące
danego
problemu
etycznego.
Student
rozumie
w
ograniczonym
zakresie
potrzebę
poznania
współczesnych problemów
etycznych.
Student
rozumie
w
ograniczonym
zakresie
potrzebę
dyskusji
dotyczącej współczesnych
problemów etycznych w
społeczeństwie.

Student zna większość z
wymaganych większość
wymaganych zagadnień
związanych z etyką
praktyczną.
Student zna i potrafi
sformułować
argumenty na temat
większości
wymaganych.
współczesnych
problemów etycznych
Student
potrafi
zidentyfikować
omawiany
problem
etyczny
oraz
przy
niewielkim
wsparciu
wykładowcy
stosuje
terminologię z nimi
związaną.
Student przy niewielkiej
pomocy
wykładowcy
formułuje
argumenty
dotyczące
danego
problemu etycznego.

Student zna wszystkie wymagane
zagadnienia
dotyczące
etyki
praktycznej.

Student
rozumie
potrzebę
poznania
współczesnych
problemów etycznych.

Student rozumie potrzebę poznania i
refleksji
nad
współczesnymi
problemami etycznymi oraz potrafi
ocenić wagę tych problemów.

Student
rozumie
potrzebę
dyskusji
dotyczącej
współczesnych
problemów etycznych
w społeczeństwie.

Student rozumie potrzebę dyskusji
dotyczącej współczesnych problemów
etycznych w społeczeństwie oraz
formułuje argumenty z nimi związane.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Warszawa 2011.
2. P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2009.
3. B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu., Kraków 2015.

3

Student zna i potrafi sformułować
argumenty oraz sformułować wnioski
na temat wszystkich wymaganych
współczesnych problemów etycznych

Student
potrafi
zidentyfikować
omawiany problem etyczny oraz
samodzielnie stosuje terminologię z
nimi związaną.

Student
samodzielnie
formułuje
argumenty dotyczące omawianych
problemów etycznych.

Literatura zalecana / fakultatywna:
1. J. Teichman, Etyka społeczna, Warszawa 2002.
2. J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010.
3. B. Chyrowicz, O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.
4. M. Ossowska, Normy moralne próba systematyzacji, Warszawa 2016.
5. S. Blackburn, Ethics. Very Short introduction, Oxford 2010.
6. J. Chołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2000.
7. J. Baggin, P. S. Fosl, Przybornik etyka, Warszawa 2010.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie pracy pisemnej
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Bogna Wach

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

bognawach@wp.pl

Podpis

Bogna Wach

4

na studiach
stacjonarnych
15
5
15
15
15
2

na studiach
niestacjonarnych
10
5
20
15
10
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu

System partyjny a Polsce

2. Punkty ECTS

2

3. Rodzaj przedmiotu

Obieralny

4. Język przedmiotu

polski

5. Rok studiów

II
dr Tomasz Marcinkowski

6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 4

W: (15)

W: (10)

Liczba
godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Wiedza o ustroju państwa na poziomie szkoły średniej
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studenta w wiedzę na temat partii politycznych w systemie politycznym
Umiejętności
Wykształcenie umiejętności analizy procesów zachodzących w systemie partyjnym

CU1

Kompetencje społeczne
CK1

Wykształcenie postawy aktywnego zdobywania wiedzy i jej aktualizacji przez całe życie.

CK2

Wykształcenie postawy aktywnego zaangażowania w sprawy społeczne poprzez umiejętność
dyskusji z zachowaniem szacunku dla innych oraz ukształtowanie umiejętności pracy w grupie.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

EPW1

Wiedza (EPW…)
Student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu partyjnego w Polsce.

1

Kierunkowy
efekt
kształcenia
K_W03
K_W06
K_W07

EPU1

Umiejętności (EPU…)
Student potrafi wykorzystać poznane kategorie teoretyczne do opisu
funkcjonowania partii politycznych w systemie politycznym.

EPU2

Student dokonuje analizy i interpretacji działania partii politycznych

EPK1

Kompetencje społeczne (EPK…)
Student wykazuje aktywność w zakresie samokształcenia i doskonalenia się przez
całe życie.

EPK2

Student potrafi prowadzić dyskusję i szanuje odmienne poglądy.

K_U02
K_U03
K_U06
K_U01
K_U04
K_K01
K_K02
K_K11
K_K04
K_K07

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1
W2
W3

Teoria partii politycznych, podstawowe pojęcia
Klasyfikacje partii politycznych. System partyjny
Funkcje partii politycznych

W4
W5

stacjonarnych
3
2
1

niestacjonarnych
2
1
1

Uwarunkowania prawne i ekonomiczne działalności partii w Polsce
Ewolucja polskiego systemu partyjnego po 1989

2
3

1
2

W6

Polskie partie polityczne w Parlamencie Europejskim

2

1

W7

Ideologia partii politycznych

2

1

W8

Komunikacja polityczna. Polskie partie polityczne w walce o głosy
wyborców
Razem liczba godzin wykładów

2

1

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1 – metoda podająca (wykład informacyjny)

Laptop, projektor

M2 – metoda problemowa (wykład problemowy
połączony z dyskusją)
H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę
uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i
narzędzi, stymulujące do doskonalenia efektów pracy
(wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –
podsumowuje osiągnięte efekty
kształcenia (wybór z listy)
P2 – Zaliczenie (pisemne w formie
opisowej z elementami testu)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty przedmiotowe

P2

EPW1
EPW2
EPU1
EPU2

X
X
X
X

2

EPU3
EPK1
EPK2

X
X
X

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

EPU1

EPU2

EPK1

EPK2

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student
posiada
dostateczną
wiedzę
z
zakresu
funkcjonowania
systemu
partyjnego
w
Polsce
w
wybranych
obszarach.
Student potrafi wykorzystać
niektóre nieliczne poznane
kategorie teoretyczne do
opisu funkcjonowania partii
politycznych w systemie
politycznym
Student dokonuje analizy w
podstawowym
zakresie
działania
partii
politycznych.
Student rozumie znaczenie
aktywności w zakresie
samokształcenia
i
doskonalenia się przez całe
życie.
Student
w
niektórych
sytuacjach
potrafi
prowadzić
dyskusję
merytoryczną
i szanuje
odmienne poglądy.

Student posiada wiedzę
z
zakresu
funkcjonowania
systemu partyjnego w
Polsce w wybranych
obszarach.
Student
potrafi
wykorzystać większość
poznanych
kategorii
teoretycznych do opisu
funkcjonowania partii
politycznych
w
systemie politycznym.
Student
dokonuje
analizy i interpretacji
wybranych
działań
partii politycznych.
Student rozumie i zna
skutki aktywności w
zakresie
samokształcenia
i
doskonalenia się przez
całe życie.

Student posiada wiedzę z zakresu
funkcjonowania systemu partyjnego w
Polsce.

Student
przeważnie
potrafi
prowadzić
dyskusję merytoryczną
i szanuje odmienne
poglądy.

Student zawsze potrafi prowadzić
dyskusję merytoryczną i szanuje
odmienne poglądy.

Student potrafi wykorzystać poznane
kategorie teoretyczne do opisu
funkcjonowania partii politycznych w
systemie politycznym.

Student
dokonuje
analizy
i
interpretacji
działania
partii
politycznych.
Student rozumie i zna skutki
aktywności
w
zakresie
samokształcenia i doskonalenia się
przez całe życie i podejmuje działania
w tym zakresie

J – Forma zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1.T. Marcinkowski, Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989-2005, Gorzów
Wielkopolski 2014.
2.M. Chmaj., W. Sokół, T. Żmigrodzki, Teoria partii politycznych, Lublin 2001
3. K. Kowalczyk (red.) Partie i system partyjny III RP, Toruń 2011
Literatura zalecana / fakultatywna:
1.Godlewski T., Polski system partyjny, Instytucje – Procedury – Obywatele, Toruń 2005
2.G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 2004
3. K. Kowalczyk, J. Sielski, Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, Toruń 2006
L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
na studiach
na studiach

Forma aktywności studenta

3

Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Tomasz Marcinkowski

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

604 245 833

Podpis

Tomasz Marcinkowski

4

stacjonarnych
15
2
18
15
50
2

niestacjonarnych
10
2
20
18
50
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Pierwszego stopnia
Studia stacjonarne/niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Podatki w Unii Europejskiej
1
Obieralny
polski
III
Dr Mariusz Macudziński

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 5

W.: (15);

W.: (10);

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości o Unii Europejskiej

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu finansów Unii Europejskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem źródeł podatkowych

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych,
prawnych i ekonomicznych będących przedmiotem zainteresowania prawa podatkowego w Unii
Europejskiej

Kompetencje społeczne
CK1

Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe
Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i
kompetencji społecznych (K)

EPW1

EPU1

Wiedza (EPW…)
Student zna rodzaje powiązań prawnych, administracyjnych, gospodarczych i
społecznych w obrębie funkcjonowania podatków w Unii Europejskiej oraz potrafi
zdiagnozować rządzące nimi prawidłowości.
Umiejętności (EPU…)
Student potrafi wykorzystywać posiadany zasób wiedzy teoretycznej do
analizowania i diagnozowania konkretnych stanów faktycznych w zakresie finansów
Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł podatkowych.

1

Kierunkowy
efekt
kształcenia
K_W03

K_U01

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce zarówno w odniesieniu do własnej osoby, jak i
współpracowników (w grupie) w organizacji.

K_K01

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

0,5

0,5

1,0

1,0

W3
W4

Wprowadzenie do przedmiotu, zapoznanie studentów z celami i efektami
kształcenia, treściami programowymi, metodami i kryteriami oceniania
oraz formą zaliczenia przedmiotu
Ogólna charakterystyka podatków, zasady podatkowe, funkcje podatków
oraz źródła prawa polskiego i wspólnotowego
Finanse Unii Europejskiej
Harmonizacja podatków

1,5
0,5

1,0
0,5

W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13

Harmonizacja podatku VAT
Harmonizacja podatku akcyzowego
Harmonizacja podatków dochodowych i majątkowych
Podatki, a podstawowe swobody Unii Europejskiej
Współpraca administracyjna w sprawach podatkowych
Podwójne opodatkowanie oraz metody i sposoby jego unikania
Raje podatkowe
Konwencja arbitrażowa
Ceny transferowe

1,0
1,0
0,5
1,5
2,0
2,0
0,5
1,0
1,0

0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0

W14

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a jego rola w stanowieniu,
stosowaniu i przestrzeganiu prawa podatkowego

1,0

1,0

Razem liczba godzin wykładów

15

10

W2

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M4 –Metoda programowa (Wykład problemowy z
wykorzystaniem materiałów multimedialnych)

Projektor multimedialny, laptop

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma
zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) – podsumowuje

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

osiągnięte efekty kształcenia (wybór z listy)

Wykład

F2 - obserwacja/aktywność (poziomu
przygotowania do zajęć)
F4 - wypowiedź/wystąpienie (dyskusja, debata,
rozwiązywanie problemu)

P2 - zaliczenie (pisemne w formie testowej
zamkniętej)

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty
przedmiotowe

F2

EPW1
EPU1
EPK1

X
X
X

F4

P2

X

X
X
X

I – Kryteria oceniania
2

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student z trudem zna
rodzaje powiązań
prawnych,
administracyjnych,
gospodarczych i
społecznych w obrębie
funkcjonowania podatków
w Unii Europejskiej oraz nie
w pełni potrafi
zdiagnozować rządzące
nimi prawidłowości

Student zna rodzaje
powiązań prawnych,
administracyjnych,
gospodarczych i społecznych
w obrębie funkcjonowania
podatków w Unii
Europejskiej oraz potrafi
zdiagnozować rządzące nimi
prawidłowości

Student zna rodzaje powiązań
prawnych, administracyjnych,
gospodarczych i społecznych w
obrębie funkcjonowania
podatków w Unii Europejskiej
oraz z łatwością potrafi
zdiagnozować rządzące nimi
prawidłowości, co pozwala mu na
rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów

EPU1

Student potrafi wybiórczo
wykorzystywać posiadany
zasób wiedzy teoretycznej
do analizowania i
diagnozowania
konkretnych stanów
faktycznych w zakresie
finansów Unii Europejskiej,
ze szczególnym
uwzględnieniem źródeł
podatkowych

Student potrafi bezbłędnie
wykorzystywać posiadany zasób
wiedzy teoretycznej do
analizowania i diagnozowania
konkretnych stanów faktycznych
w zakresie finansów Unii
Europejskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem źródeł
podatkowych, wykraczające poza
zakres problemowy zajęć i
wykorzystuje je w swojej pracy

EPK1

Student rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie
lecz nie potrafi tej potrzeby
realizować w praktyce;
Ma świadomość istnienia
aspektów prawa
podatkowego w Unii
Europejskiej, jednakże nie
potrafi się do nich odnieść

Student potrafi dobrze
wykorzystywać posiadany
zasób wiedzy teoretycznej
do analizowania i
diagnozowania konkretnych
stanów faktycznych w
zakresie finansów Unii
Europejskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem źródeł
podatkowych, ale
wykorzystuje je w swojej
pracy w niewielkim stopniu
Student rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i
potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce;
Ma świadomość istnienia
aspektów prawa
podatkowego w Unii
Europejskiej i potrafi się do
nich odnieść

Student rozumie potrzebę
uczenia się przez całe życie i
potrafi tę potrzebę realizować w
praktyce;
Ma świadomość istnienia
aspektów prawa podatkowego w
Unii Europejskiej, potrafi się do
nich odnieść oraz podejmuje o
nich szeroką dyskusję

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. A. Krajewska, Podatki w UE, PWE, Warszawa 2012.
2. M. Fedorowicz, K. Nizioł, Prawo finansowe Polski i UE, C.H.Beck 2008.
3. B. Brzeziński, M. Kalinowski, Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, ODDK, Gdańsk 2005.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta

na studiach
stacjonarnych

3

na studiach
niestacjonarnych

Godziny zajęć z nauczycielem

15

Konsultacje

1

Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia

4

Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Mariusz Macudziński

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017 r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

m.macudzinski@op.pl 793 990 414

Podpis

Mariusz Macudziński

4

5

10
2
8
5

25
1

25
1

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

C.09,10,11

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Komunikacja społeczna
1
Obieralny
Język polski
III
mgr Łukasz budzyński

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Studia stacjonarne

Nr semestru

Semestr 5

Studia niestacjonarne

W:(15)

Liczba godzin
ogółem

W: (10)

15

10

C - Wymagania wstępne
Ogólna wiedza na temat organizacji i funkcjonowania struktur administracyjnych oraz zjawisk i
procesów zachodzących w ich ramach
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Przekazanie studentom wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania struktur administracyjnych oraz
zjawisk i procesów zachodzących w ich ramach w zakresie problemowym komunikacji społecznej.

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów oddziaływujących na
struktury administracji.

Kompetencje społeczne
CK1

Nabycie umiejętności komunikacji niezbędnej do pracy w administracji.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w różnego rodzaju strukturach
organizacyjnych – o stosowanych metodach i narzędziach racjonalizacji i
podnoszenia efektywności tych struktur, kształtowania rozwoju zawodowego w
obrębie określonej organizacji, rozwiązywania konfliktów i budowania struktur
rozwiązujących problemy występujące w tej organizacji i w jej otoczeniu w zakresie
problemowym komunikacji społecznej.

Umiejętności (EPU…)
1

K_W11

EPU1

Potrafi – poprzez interpretację z zastosowaniem wiedzy teoretycznej – ocenić
przydatność typowych metod, procedur, instrumentów i praktyk do realizacji zadań
związanych ze sferą działania organów administracji publicznej.
Posiada umiejętność przygotowania wystąpień w formie pisemnej i ustnej oraz ich
wygłaszania w języku polskim.

EPU2

K_U09

K_U05

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Potrafi współdziałać i pracować w grupie wykorzystując różne kanały i sposoby
komunikacji wewnętrznej.

K_K03

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

2,0

1,0

W2
W3

Nauka o komunikowaniu. Rys historyczny. Główne paradygmaty
komunikowania.
Wybrane modele w komunikacji społecznej.
Komunikowanie masowe.

2,0
2,0

1,0
2,0

W4
W5

Techniki perswazyjne w komunikowaniu masowym.
Wybrane aspekty komunikowania niewerbalnego.

2,0
3,0

1,0
2,0

W6

Wybrane aspekty komunikowania werbalnego.

1,0

1,0

W7

Wystąpienia publiczne – postulaty sprawnościowe.

3,0

2,0

Razem liczba godzin wykładów

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1 - Metoda podająca: wykład informacyjny;
M2 – Metoda problemowa: wykład konwersatoryjny,
wykład z elementami dyskusji

Projektor, tablica

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) –

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

Wykład

F2 – Obserwacja/aktywność: obserwacja poziomu
przygotowania do zajęć

P2 – zaliczenie pisemne w formie
opisowej

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty
przedmiotowe

F2

P2

EPW1
EPU1
EPU2
EPK1

X
X
X
X

X

I – Kryteria oceniania

Przedmiotow
y efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Zna wybrane terminy z
zakresu funkcjonowania

Zna większość terminów z
zakresu funkcjonowania

2

Zna wszystkie wymagane
terminy z zakresu

EPU1

EPU2

EPK1

człowieka w różnego rodzaju
strukturach organizacyjnych
– o stosowanych metodach i
narzędziach racjonalizacji i
podnoszenia efektywności
tych struktur, kształtowania
rozwoju zawodowego w
obrębie określonej
organizacji, rozwiązywania
konfliktów i budowania
struktur rozwiązujących
problemy występujące w tej
organizacji i w jej otoczeniu w
odniesieniu do problematyki
komunikacji społecznej.

człowieka w różnego rodzaju
strukturach organizacyjnych –
o stosowanych metodach i
narzędziach racjonalizacji i
podnoszenia efektywności
tych struktur, kształtowania
rozwoju zawodowego w
obrębie określonej organizacji,
rozwiązywania konfliktów i
budowania struktur
rozwiązujących problemy
występujące w tej organizacji i
w jej otoczeniu w odniesieniu
do problematyki komunikacji
społecznej.

Potrafi – poprzez
interpretację z
zastosowaniem wiedzy
teoretycznej – ocenić
przydatność typowych metod,
procedur, instrumentów i
praktyk do realizacji zadań
związanych ze sferą działania
organów administracji
publicznej w ograniczonym
zakresie.
Posiada umiejętność
przygotowania wystąpień w
formie pisemnej i ustnej oraz
ich wygłaszania w języku
polskim w ograniczonym
zakresie.
Potrafi współdziałać i
pracować w grupie
wykorzystując różne kanały i
sposoby komunikacji
wewnętrznej w ograniczonym
zakresie.

Potrafi – poprzez interpretację
z zastosowaniem wiedzy
teoretycznej – ocenić
przydatność typowych metod,
procedur, instrumentów i
praktyk do realizacji zadań
związanych ze sferą działania
organów administracji
publicznej popełniając
nieznaczne błędy.

funkcjonowania człowieka w
różnego rodzaju strukturach
organizacyjnych – o
stosowanych metodach i
narzędziach racjonalizacji i
podnoszenia efektywności tych
struktur, kształtowania
rozwoju zawodowego w
obrębie określonej organizacji,
rozwiązywania konfliktów i
budowania struktur
rozwiązujących problemy
występujące w tej organizacji i
w jej otoczeniu w odniesieniu
do problematyki komunikacji
społecznej.
Potrafi – poprzez interpretację
z zastosowaniem wiedzy
teoretycznej – ocenić
przydatność typowych metod,
procedur, instrumentów i
praktyk do realizacji zadań
związanych ze sferą działania
organów administracji
publicznej bez popełniania
błędów.

Posiada umiejętność
przygotowania wystąpień w
formie pisemnej i ustnej oraz
ich wygłaszania w języku
polskim popełniając
nieznaczne błędy.
Potrafi współdziałać i
pracować w grupie
wykorzystując różne kanały i
sposoby komunikacji
wewnętrznej popełniając
nieznaczne błędy.

Posiada umiejętność
przygotowania wystąpień w
formie pisemnej i ustnej oraz
ich wygłaszania w języku
polskim bez popełniania
błędów.
Potrafi współdziałać i
pracować w grupie
wykorzystując różne kanały i
sposoby komunikacji
wewnętrznej bez popełniania
błędów.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańska 2003.
2. Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2000.
3. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006.
4. P. Klatta, Przewodnik do ćwiczeń z komunikacji społecznej, Gorzów Wlkp. 2010.
5. Pratkanis E., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2013.
6. Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2008.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2006.
2. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa
2007.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta

na studiach
stacjonarnych

3

na studiach
niestacjonarnych

Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. )

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Łukasz Budzyński

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

lukaszbudzynski1@gmail.com

Podpis

Łukasz Budzyński

4

15
2,5
5
2,5
25
1

10
3
5
7
25
1

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Kancelaria i archiwum zakładowe, czyli co każdy
urzędnik powinien wiedzieć
2
Obieralny
Język polski
2
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Rymar

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 5

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu historii najnowszej Polski

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Przekazanie wiedzy w zakresie postepowania z dokumentacją w zakładzie pracy

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawową terminologią dotyczącą postępowania z
dokumentacją w zakładzie pracy oraz zdobycie umiejętności wykonania podstawowych prac
związanych z dokumentacją w zakładzie pracy (porządkowanie akt, brakowanie)

Kompetencje społeczne
CK1

Wyrobienie potrzeby śledzenia zmieniających się uregulowań prawnych dotyczących dokumentacji w
zakładzie pracy, rozumienie potrzeby stałego podnoszenia swojej wiedzy i doskonalenia swoich
umiejętności

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Student zna podstawowe zasady postępowania z dokumentacją w zakładzie pracy

1

K_W01

K_W04

Umiejętności (EPU…)
EPU1

Student potrafi posługiwać się podstawową terminologią dotyczącą postępowania z
dokumentacją w zakładzie pracy
Student potrafi wykonać podstawowe prace związane z dokumentacją w zakładzie
pracy (porządkowanie akt, brakowanie)

EPU2

K_U01
KU_07

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student ma wykształconą potzrebę śledzenia uregulowań prawnych związanych z
dokumentacją w zakładzie pracy, rozumie potrzebę stałego podnoszenia swojej
wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności

K_K07

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

2

1

2

1

2

1

W4
W5

Ziemia Lubuska, lubuskie, województwo lubuskie, czyli formowanie się
regionu i jego zasiedlenie po roku 1945, cz. 1
Ziemia Lubuska, lubuskie, województwo lubuskie, czyli formowanie się
regionu i jego zasiedlenie po roku 1945, cz. 2
Ziemia Lubuska, lubuskie, województwo lubuskie, czyli formowanie się
regionu i jego zasiedlenie po roku 1945, cz. 3
Przekształcenia administracji na Ziemi Lubuskiej po 1945 r.
Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji, cz. 1

2
2

3
1

W6

Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji, cz. 2

2

1

W7

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

2

1

W8

Kwalifikacja archiwalna dokumentacji

1

1

Razem liczba godzin wykładów

15

10

W2
W3

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M 2 - wykład problemowy

Projektor, akty prawne odnoszące
się do postępowania z
dokumentacją

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena podsumowująca (P) –

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P2- Zaliczenie (pisemne w formie
opisowej)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe

Wykład

EPW1

X
X
X
X

P2

EPU1
EPU2
EPK1

2

I – Kryteria oceniania
Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Przedmiotow
Dostateczny
dobry
y efekt
dostateczny plus
dobry plus
kształcenia
3/3,5
4/4,5
(EP..)
EPW1
Student zna niektóre z
Student zna zasady
omówionych zasad i procedur postępowania z
postępowania z
dokumentacją.
dokumentacją.
EPU1
Student potrafi
Student potrafi posługiwać
posługiwać się
się niektórymi wybranymi
niektórymi pojęciami
pojęciami dotyczycącymi
dotyczycącymi
postępowania z
postępowania z
dokumentacją w zakładzie
dokumentacją w
pracy.
zakładzie pracy.
EPU2
Student potrafi wykonać
Student potrafi wykonać
niektóre omówione czynności większość omówionych
związane z dokumentacją w czynności związanych z
zakładzie pracy
dokumentacją w
(porządkowanie akt,
zakładzie pracy
brakowanie).
(porządkowanie akt,
brakowanie).
EPK1

Student rozumie potrzebę ale
nie zna skutków braku
śledzenia uregulowań
prawnych i doskonalenia
swojej wiedzy i umiejętności

Student rozumie potrzebę
oraz skutki braku
śledzenia uregulowań
prawnych oraz
doskonalenia swojej
wiedzy i umiejętności

bardzo dobry
5
Student zna wszystkie omówione zasady
procedury postępowania z dokumentacją.
Student potrafi posługiwać się
wszystkimi pojęciami dotyczycącymi
postępowania z dokumentacją w
zakładzie pracy.

Student potrafi wykonać wszystkie
omówione czynności związane z
dokumentacją w zakładzie pracy
(porządkowanie akt, brakowanie).

Student rozumie potrzebę i zna skutki
braku śledzenia uregulowań prawnych
oraz doskonalenia swojej wiedzy i
umiejętności. Potrafi wykazać się
samodzielnym myśleniem.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Kancelaria i archiwum zakładowe, red. E. Borodij, Z. Pustuła, Warszawa 2016.
2. M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 1999.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. D. Rymar, Gorzów Wielkopolski w latach 1945–1998. Przemiany społeczno-polityczne. Szczecin–Gorzów 2005.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin: 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Aleksandra Szczerba-Zawada

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

3

na studiach
stacjonarnych
15
5
15
15
50
2

na studiach
niestacjonarnych
10
5
20
15
50
2

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

aszczerba-zawada@ajp.edu.pl

Podpis

Aleksandra Szczerba-Zawada

4

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu

Team building

2. Punkty ECTS

2

3. Rodzaj przedmiotu

obieralny

4. Język przedmiotu

polski

5. Rok studiów

III

6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

dr Tomasz Marcinkowski

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 5

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii i wiedzy o społeczeństwie
D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie w wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania grup społecznych w organizacji

Umiejętności
CU1

Nabycie umiejętności tworzenia grup w organizacji i funkcjonowania w nich

CK1

Wykształcenie zdolności wyrażania opinii dotyczących zjawisk i procesów społecznych, zajmowanie
stanowiska wobec działań z zakresu administracji oraz uczestniczenie w życiu społecznym

Kompetencje społeczne

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Student zna podstawowe mechanizmy i zasady tworzenia i funkcjonowania
zespołów w organizacji.

1

K_W02,
K_W04,
K_W06

Umiejętności (EPU…)
EPU1

Student prawidłowo analizuje i interpretuje mechanizmy funkcjonowania zespołów
w organizacji.

K_U07, K_U08

EPU2

Student w podstawowym zakresie projektuje tworzenie zespołów w organizacji oraz
w podstawowym zakresie dokonuje oceny efektywności działania zespołów w
organizacji.

K_U07, K_U08

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student wyraża własne opinie na temat funkcjonowania zespołów w organizacji oraz
aktywnie uczestniczy w pracy zespołu

K_K03 K_K04,

EPK2

Student posiada świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i podejmowanie
działań w tym zakresie.

K_K01, K_K02,
K_K04,

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

Grupy społeczne w ujęciu socjologii i psychologii

3

2

W2

Tworzenie grupy/zespołu. Znaczenie zespołów w organizacji

2

1

W3

Mechanizmy funkcjonowania zespołów w organizacji administracyjnej

2

2

W4

Komunikacja w organizacja - a budowanie zespołu

2

2

W5

Jednostki w grupie: role grupowe, relacje międzyludzkie, władza itp.

2

1

W6

Fazy funkcjonowania zespołu

2

1

W7

Efektywność zespołów w organizacji

2

1

15

10

Razem liczba godzin wykładów

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1 – metoda podająca (wykład informacyjny)

Laptop, projektor, tablica

M2 – metoda problemowa (wykład problemowy
połączony z dyskusją)

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P2 – zaliczenie (zaliczenie
pisemne w formie opisowej z
elementami testu)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)

2

Wykład

Efekty przedmiotowe

P2

EPW1

X

EPU1

X

EPU2

X

EPK1

X

EPK2

X

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Posiada dostateczną
podstawową wiedzę na
temat mechanizmów oraz
zasad funkcjonowania
dotyczących zespołów w
organizacji

Zna większość
wymaganych terminów
oraz zna większość
omówionych zasad
dotyczących
mechanizmów
zespołów w organizacji

Zna wszystkie wymagane terminy i
zasady funkcjonowania dotyczące
mechanizmów zespołów w organizacji

EPU1

Student prawidłowo
analizuje i interpretuje
niektóre wymagane
mechanizmy
funkcjonowania zespołów
w organizacji.

Student prawidłowo
analizuje i interpretuje
większość wymaganych
mechanizmów
funkcjonowania
zespołów w organizacji.

Student prawidłowo analizuje i
interpretuje wszystkie wymagane
mechanizmy funkcjonowania
zespołów w organizacji.

EPU2

Student w podstawowym
zakresie dokonuje prób
oceny efektywności
działania zespołów w
organizacji.

Student w
podstawowym zakresie
dokonuje oceny
efektywności
większości działań
zespołów w organizacji.

Student dokonuje wymaganej oceny
efektywności działania zespołów w
organizacji i wskazuje wnioski
ewaluacyjne.

EPK1

Student wyraża własne
opinie na temat
funkcjonowania zespołów
w organizacji oraz
uczestniczy w pracy
zespołu.

Student wyraża własne
opinie na temat
funkcjonowania
zespołów w organizacji
i argumentuje za rzecz
swojego stanowiska
oraz aktywnie
uczestniczy w pracy
zespołu.

Student wyraża własne opinie na
temat funkcjonowania zespołów w
organizacji, potrafi argumentować i
zna ich skutki oraz aktywnie
uczestniczy w pracy zespołu
przejmując istotne role.

EPK2

Student posiada
świadomość znaczenia
wiedzy naukowej w pracy
zawodowej.

Student posiada
świadomość znaczenia
wiedzy naukowej i
potrzeby uczenia się
przez całe życie.

Student posiada świadomość
znaczenia wiedzy naukowej i potrzeby
uczenia się przez całe życie i
podejmuje działania w tym zakresie.

J – Forma zaliczenia przedmiotu
3

Zaliczenie pisemne
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1.Harrington-Mackin D., Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, Gdańsk 2010.
2.Kossowska M., Sołtysińska I., Budowanie zespołów, Warszawa 2010.
3.Gellert M., Nowak C., Zespół. Jak go budować? Jak z nim pracować? Jak go szkolić?, Gdańsk 2008.
4.Wageman R., Zarządanie zespołami liderów, Warszawa 2011.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. . Clutterbuck D., Coaching zespołowy, Poznań 2007.
2. Stiglitz J. E.. Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN2006.
3. Belbin M., Twoja rola w zespole, Gdańsk 2008.
4. Marcinkowski T. (red.), Kapitał społeczny a rozwój regionu, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2008
5. Rossa J., Dar i władza. Studium z teorii i praktyki lokalnej polityki społecznej, Wydawnictwo PWSZ, Gorzów Wlkp.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta

na studiach
stacjonarnych
15

na studiach
niestacjonarnych
10

Konsultacje

8

8

Czytanie literatury

15

20

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego

12

12

Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

50
2

50
2

Godziny zajęć z nauczycielem/ami

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Tomasz Marcinkowski

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

t_marcinkowski@poczta.onet.pl, 604 245 833

Podpis

Tomasz Marcinkowski

4

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Zwalczanie bezczynności administracji publicznej
1
obieralny
polski
III
dr Katarzyna Samulska

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 6

W: (15);

W: (10);

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Zaliczenie przedmiotów nauka administracji i prawo administracyjne

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Wyposażenie w wiedzę na temat form zwalczania bezczynności administracji publicznej

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności praktycznych przydatnych w praktyce działania administracji publicznej
dotyczących podejmowania działań służących zwalczaniu bezczynności i przewlekłości działania
administracji publicznej

Kompetencje społeczne
CK1

Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Ma wiedzę o podstawach prawnych i formach zwalczania bezczynności administracji
publicznej

EPU1

Wykorzystuje wiedzę do podejmowania czynności zmierzających do
wyeliminowania bezczynności i przewlekłości postępowania organów administracji
publicznej
Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych, w tym zdobytych w trakcie praktyki zawodowej, do proponowania i

K_W02

Umiejętności (EPU…)

EPU2

1

K_U02

K_U05

wdrażania rozwiązań problemów w działalności zawodowej

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie .

K_K01

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1
W2
W3
W4
W5

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

Zasady i terminy załatwiania spraw przez organy administracji w prawie
polskim.
Terminy załatwiania spraw w prawie międzynarodowym i wprawie Unii
Europejskiej.
Bezczynność, milczenie i przewlekłość postępowania administracyjnego.

3

2

3

2

3

2

Formy zwalczania bezczynności i przewlekłości administracji publicznej.
Odpowiedzialność organów administracji publicznej za bezczynność i
przewlekłość postępowania administracyjnego.
Razem liczba godzin wykładów

3
3

2
2

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M2 Metoda problemowa (wykład z elementami analizy
źródłowej i dyskusji)

Tablica, projektor

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P2 Zaliczenie (pisemne w formie
opisowej)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty przedmiotowe

P2

X
X
x

EPW1
EPU1
EPK1

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

EPU1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student ma podstawową
wiedzę
właściwą
dla
przedmiotu
zwalczanie
bezczynności
administracji publicznej.

Student opanował w znacznym
zakresie wiedzę przekazaną w
trakcie zajęć oraz pochodzącą
z literatury podstawowej.

Student
posiada
umiejętności
interpretowania
właściwych przepisów w
podstawowym zakresie.

Student
poszukuje
informacji.

2

samodzielnie
dodatkowych

Student
wszechstronnie
opanował wiedzę przekazaną w
trakcie zajęć oraz pochodzącą z
literatury
podstawowej,
co
pozwala mu na rozpoznawanie i
rozwiązywanie problemów.
Samodzielnie
poszukuje
informacji wykraczających poza
zakres problemowy zajęć i
wykorzystuje je w swojej pracy.

EPK1

Realizuje
powierzone
zadanie
popełniając
nieznaczne błędy.

Realizuje powierzone zadanie
popełniając minimalne błędy,
które nie wpływają na rezultat
jego pracy.

Realizuje powierzone zadania
bezbłędnie.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. M. Miłosz, Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. P. Dobosz, Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym, Kraków 2011.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Katarzyna Samulska

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

k.samulska@sukurs2.pl

Podpis

Katarzyna Samulska

3

na studiach
stacjonarnych
15
2
3
5
25
1

na studiach
niestacjonarnych
10
2
3
5
25
1

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu

Instytucje polityczne współczesnego świata

2. Punkty ECTS

2

3. Rodzaj przedmiotu

obieralny

4. Język przedmiotu

polski

5. Rok studiów

III

6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

dr Tomasz Marcinkowski

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 6

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Pogłębiona wiedza w zakresie relacji społecznych. Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu samorządu
terytorialnego

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Przekazanie studentom wiedzy na temat funkcjonowania instytucji politycznych oraz zapoznanie
studentów z wiedzą na temat wybranych przykładów instytucji działających w systemie politycznym

Umiejętności
CU1

Nabycie w podstawowym zakresie umiejętności analizy elementów instytucjonalnych systemu
politycznego

CU2

Wykształcenie umiejętności opisu i interpretacji funkcjonowania wybranych instytucji politycznych
współczesnego świata oraz umiejętności wskazania i analizy wzajemnych oddziaływań i zależności
instytucji w systemie politycznym

Kompetencje społeczne
CK1

Wykształcenie zdolności wyrażania opinii dotyczących funkcjonowania instytucji politycznych

CK2

Wykształcenie świadomości dotyczącej konieczności aktualizowania wiedzy przez całe życie

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)
Wiedza (EPW…)
1

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Student zna podstawowe zasady dotyczące funkcjonowania instytucji politycznych
oraz posiada wiedzę na temat wybranych instytucji politycznych współczesnego
świata

EPW1

K_W01
K_W02

Umiejętności (EPU…)
EPU1

Student prawidłowo analizuje elementy instytucjonalnego systemu politycznego
oraz opisuje i interpretuje działanie wybranych instytucji politycznych

EPU2

Student interpretuje i opisuje wzajemne oddziaływania i zależności między
instytucjami politycznymi

K_U01
K_U02
K_U12

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student wyraża w sposób racjonalny własne opinie na temat funkcjonowania
instytucji politycznych
Student zdaje sobie sprawę z konieczności aktualizowania wiedzy prze całe życie

EPK2

K_K04
K_K01,

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

Instytucjonalizm, instytucjonalizm w polityce i przestrzeni życia
publicznego

2

1

W2

System polityczny, instytucje polityczne – ujęcie teoretyczne

1

1

W3

Instytucje polityczne – ewolucja, drogi rozwoju

2

1

W4
W5

Instytucje polityczne demokracji
System instytucjonalny Unii Europejskiej

2
3

1
2

W5

Ewolucja systemu politycznego w Polsce po 1989 roku

2

1

W6

Instytucje polityczne w wybranych państwach świata

2

2

W7

Global governance

1

1

15

10

Razem liczba godzin wykładów

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1 – metoda podająca (wykład informacyjny)

Laptop, projektor, tablica

M2 – metoda problemowa (wykład problemowy
połączony z dyskusją)

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P2 – zaliczenie (zaliczenie
pisemne w formie opisowej z
elementami testu)

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe

2

Wykład
P2
Zaliczenie

pisemne
X
X
X
X
X
X
X

EPW1
EPW2
EPU1
EPU2
EPU3
EPK1
EPK2

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student
zna
niektóre
podstawowe
zasady
dotyczące funkcjonowania
instytucji politycznych oraz
posiada wiedzę na temat
niektórych
omawianych
wybranych
instytucji
politycznych
współczesnego świata.

EPU1

Student
niekiedy
prawidłowo
analizuje
elementy instytucjonalnego
systemu politycznego oraz
opisuje
i
interpretuje
działanie
niektórych
omawianych
wybranych
instytucji politycznych.

EPU2

Student opisuje wzajemne
oddziaływania i zależności
między
niektórymi
instytucjami politycznymi.

EPK1

Student wyraża własne
opinie
na
temat
funkcjonowania instytucji
politycznych.

EPK2

Student
posiada
świadomość
znaczenia
wiedzy naukowej w pracy
zawodowej.

Student zna większość
podstawowych
zasad
dotyczących
funkcjonowania
instytucji politycznych
oraz posiada wiedzę na
temat
większości
omawianych
wybranych
instytucji
politycznych
współczesnego świata.
Student w większości
przypadków
prawidłowo analizuje
elementy
instytucjonalnego
systemu politycznego
oraz
opisuje
i
interpretuje działanie
większości omawianych
wybranych
instytucji
politycznych.
Student interpretuje i
opisuje
wzajemne
oddziaływania
i
zależności
między
niektórymi instytucjami
politycznymi.
Student wyraża własne
opinie
na
temat
funkcjonowania
instytucji politycznych i
argumentuje za rzecz
swojego stanowiska.

Student zna wszystkie omawiane
podstawowe
zasady
dotyczące
funkcjonowania
instytucji
politycznych oraz posiada wiedzę na
temat
wszystkich
omawianych
wybranych instytucji politycznych
współczesnego świata.

Student
posiada
świadomość znaczenia
wiedzy naukowej i
potrzeby uczenia się

Student
posiada
świadomość
znaczenia wiedzy naukowej i potrzeby
uczenia się przez całe życie i
podejmuje działania w tym zakresie.

3

Student
prawidłowo
analizuje
elementy instytucjonalnego systemu
politycznego
oraz
opisuje
i
interpretuje działanie wybranych
instytucji politycznych.

Student
interpretuje
i
opisuje
wzajemne oddziaływania i zależności
między
wszystkimi
omawianymi
instytucjami politycznymi.
Student wyraża własne opinie na
temat
funkcjonowania
instytucji
politycznych, potrafi argumentować i
zna ich skutki.

przez całe życie .

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007.
2. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.
3. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2007.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1.Grabowska S., Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009.
2.Dahl R.A., Steinbrickner B., Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2008.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Tomasz Marcinkowski

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

604 245 833

Podpis

Tomasz Marcinkowski

4

na studiach
stacjonarnych
15
2
18
15
50
2

na studiach
niestacjonarnych
10
2
18
20
50
2

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Zasady naczelne konstytucji
1
Obieralny
Polski
III
dr hab. prof. nadz. Paweł Leszczyński

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 6

W: (15)

W: (10)

Liczba godzin
ogółem

15

10

C - Wymagania wstępne
Znajomość podstaw prawoznawstwa i wiedza wyniesiona z przedmiotu konstytucyjny system organów
państwowych

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu zasad naczelnych Konstytucji RP i ich źródeł
oraz ich relacji z zasadami innych nauk prawnych.

Umiejętności
CU1

Przygotowanie studenta do umiejętności samodzielnego interpretowania norm prawnych z tekstów
aktów normatywnych dotyczących zasad naczelnych Konstytucji RP odnoszących się do funkcjonowania
organów państwa, z uwzględnieniem poszanowania wartości etycznych i moralnych akceptowanych w
społeczeństwie, a wyraźnie zaakcentowanych w treści Konstytucji RP.

Kompetencje społeczne
CK1

Wykształcenie u studenta potrzeby aktualizowania swojej wiedzy z zakresu zasad naczelnych
Konstytucji RP, z uwzględnieniem aktualnego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego i
poglądów doktryny prawa konstytucyjnego.

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Student zna treść postanowień Konstytucji RP i potrafi odnieść je do postanowień
innych źródeł prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naczelnych Konstytucji
RP.

1

K_W02
K_W06

Umiejętności (EPU…)
EPU1

Student potrafi samodzielnie na podstawie analizy podstawowych aktów prawa
konstytucyjnego odnieść je do stanu faktycznego, wzbogacając wnioski o
samodzielnie zdobyte orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i stanowiska doktryny.

K_U02

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Potrafi dobierać naczelne zasady Konstytucji RP do rozwiązywania zagadnień
funkcjonowania organów państwa z uwzględnieniem nowelizacji aktów
normatywnych, co buduje u niego potrzebę aktualizowania swojej wiedzy.

K_K06

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1
W2

Pojęcie, istota oraz różne ujęcia zasad naczelnych.
Zasada przychylności względem organizacji międzynarodowych i prawa
międzynarodowego: zasada przestrzegania przez Polskę wiążącego ją
prawa międzynarodowego.
Zasada suwerenności Narodu.

1
2

1
1

1

1

2

1

W5

Zasada
niepodległości
i
suwerenności
państwa:
historyczne
uwarunkowania w/w zasady; pojęcie „niepodległość”; różnice między
zasadą suwerenności Narodu a zasadą niepodległości i suwerenności
państwa.
Zasada podziału i równoważenia się władz.

2

1

W6

Zasada demokratycznego państwa prawnego.

2

1

W7

Zasada społecznej gospodarki rynkowej.

2

1

W8

Zasada przyrodzonej godności człowieka.

1

1

W9

Zasada rozdziału kościoła od państwa.

1

1

W10

Pozakonstytucyjna ochrona praw człowieka (ETS, ETPCz).

1

1

W3
W4

stacjonarnyc
h

Razem liczba godzin wykładów

niestacjonarnych

15

10

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M1 - metoda podająca (Wykład informacyjny).

projektor
komputer

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

Ocena podsumowująca (P) –

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

Wykład

-

P2 zaliczenie ( zaliczenie pisemne
w formie opisowej).

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Efekty
przedmiotowe

Wykład

EPW1

X
X
X

P2

EPU1
EPK1

2

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student
zna
treść
postanowień
Konstytucji
RP.

EPU1

Student porządkuje normy i
reguły wyinterpretowane z
aktów
normatywnych
dotyczących podziału i
równowagi
władzy
ustawodawczej.

EPK1

Student potrafi korzystając
z
pomocy
analizując
podstawowe akty prawa
konstytucyjnego odnieść je
do stanu faktycznego.

Student
zna
treść
postanowień
Konstytucji RP i potrafi
odnieść
je
do
postanowień
innych
źródeł prawa
Student
analizuje,
porządkuje normy i
reguły
wyinterpretowane
z
aktów normatywnych
dotyczących podziału i
równowagi
władzy
ustawodawczej.
Student
potrafi
samodzielnie
na
podstawie
analizy
podstawowych aktów
prawa konstytucyjnego
odnieść je do stanu
faktycznego.

Student zna treść postanowień
Konstytucji RP i potrafi odnieść je do
postanowień innych źródeł prawa, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad
naczelnych Konstytucji RP.
Student analizuje, porządkuje i
wykorzystuje w praktyce normy i
reguły wyinterpretowane z aktów
normatywnych dotyczących podziału i
równowagi władzy ustawodawczej.

Student potrafi samodzielnie na
podstawie analizy podstawowych
aktów prawa konstytucyjnego odnieść
je do stanu faktycznego, wzbogacając
wnioski o samodzielnie zdobyte
orzeczenia
Trybunału
Konstytucyjnego
i
stanowiska
doktryny.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
2. Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2006.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. A. Bałaban , Polskie problemy ustrojowe, Kraków 2003.
2. B. Banaszak. Prawo konstytucyjne, Warszawa 2007.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Mgr Joanna Lubimow

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

jlubimow@gmail.com

Podpis

Joanna Lubimow

3

na studiach
stacjonarnych
15
2
8
25
1

na studiach
niestacjonarnych
10
2
15
25
1

4

Wydział
Kierunek
Poziom studiów
Forma studiów
Profil kształcenia

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Administracja
Studia I stopnia
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Praktyczny

Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu)

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU
A - Informacje ogólne
1. Nazwa przedmiotu
2. Punkty ECTS
3. Rodzaj przedmiotu
4. Język przedmiotu
5. Rok studiów
6. Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Dostęp do informacji publicznej
2
obieralny
polski
III
Dr Katarzyna Samulska

B – Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze
Nr semestru

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Semestr 5

W: (15);

W: (10);

Semestr 6

W: (15);

W: (10);

Liczba godzin
ogółem

30

20

C - Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego

D - Cele kształcenia
Wiedza
CW1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu udostępniania informacji publicznej

Umiejętności
CU1

Zdobycie umiejętności do pozyskiwania danych stanowiących informację publiczną do analizowania
konkretnych procesów i zjawisk społecznych, politycznych, prawnych, ekonomicznych i gospodarczych

Kompetencje społeczne
CK1

Uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie

E - Efekty kształcenia przedmiotowe i kierunkowe

Przedmiotowy efekt kształcenia (EP) w zakresie wiedzy (W),
umiejętności (U) i kompetencji społecznych (K)

Kierunkowy
efekt
kształcenia

Wiedza (EPW…)
EPW1

Student ma wiedzę o przepisach prawnych dotyczących udzielania informacji
publicznej oraz zna metody i narzędzia pozwalające na gromadzenie , przetwarzanie
i klasyfikowanie informacji jako informacje publiczne w procesie działania
administracji publicznej

EPU1

Student potrafi wykorzystać posiadany zasób wiedzy teoretycznej w celu

K_W01
K_W05

Umiejętności (EPU…)

1

K_U02

prawidłowego prowadzenia dokumentacji w zakresie udzielania informacji
publicznej.
Student potrafi rozpoznać wniosek o udzielenie informacji publicznej.

EPU2

K_U04

Kompetencje społeczne (EPK…)
EPK1

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi tę potrzebę
realizować w praktyce odnośnie wiedzy z zakresu przepisów dotyczących
udostępniania informacji publicznej.

K_K01
K_K08

F - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach zajęć
Liczba godzin na studiach

Lp.

Treści wykładów

W1
W2
W3

Podstawa normatywna prawa do informacji publicznej.
Pojęcie informacji publicznej.

W4
W5
W6
W7
W8

stacjonarnyc
h

niestacjonarnych

Istota i przedmiot prawa do informacji publicznej.

3
5
4

2
4
3

Podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej.
Podmioty, którym przysługuje prawa do informacji publicznej.
Sposoby udostępniania informacji publicznej.
Ograniczenia prawa do informacji publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej

4
4
3
3
4

2
2
3
2
2

30

20

Razem liczba godzin wykładów

G – Metody oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w ramach poszczególnych form zajęć
Forma zajęć

Metody dydaktyczne (wybór z listy)

Środki dydaktyczne

Wykład

M2- Metoda problemowa - wykład z elementami analizy
źródłowej i dyskusji

Tablica, projektor

H - Metody oceniania osiągnięcia efektów kształcenia na poszczególnych formach zajęć
Forma zajęć

Ocena formująca (F) – wskazuje studentowi na potrzebę

uzupełniania wiedzy lub stosowania określonych metod i narzędzi,
stymulujące do doskonalenia efektów pracy (wybór z listy)

Ocena podsumowująca (P) –

podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia
(wybór z listy)

P2- zaliczenie ( sprawdzian
pisemny w formie opisowej )

Wykład

H-1 Metody weryfikacji osiągnięcia przedmiotowych efektów kształcenia (wstawić „x”)
Wykład

Efekty przedmiotowe

P2

X
X
X
X

EPW1
EPU1
EPU2
EPK1

I – Kryteria oceniania

Przedmiotowy
efekt
kształcenia
(EP..)
EPW1

Wymagania określające kryteria uzyskania oceny w danym efekcie
Ocena
Dostateczny
dobry
bardzo dobry
dostateczny plus
dobry plus
5
3/3,5
4/4,5
Student ma podstawową
wiedzę
właściwą
dla
przedmiotu dostęp do
informacji publicznej.

Student opanował w znacznym
zakresie wiedzę przekazaną w
trakcie zajęć oraz pochodzącą
z literatury podstawowej.

2

Student
wszechstronnie
opanował wiedzę przekazaną w
trakcie zajęć oraz pochodzącą z
literatury
podstawowej,
co

EPU1

EPU2

EPK1

Student
posiada
umiejętności
interpretowania
właściwych przepisów w
podstawowym zakresie.
Ocenia
prawidłowo
przydatność kilku form
zwalczania bezczynności
administracji publicznej.
Realizuje
powierzone
zadanie
popełniając
nieznaczne błędy.

Student
poszukuje
informacji.

samodzielnie
dodatkowych

Ocenia
prawidłowo
przydatność
większości
dostępnych form zwalczania
bezczynności
administracji
publicznej.
Realizuje powierzone zadanie
popełniając minimalne błędy,
które nie wpływają na rezultat
jego pracy.

pozwala mu na rozpoznawanie i
rozwiązywanie problemów.
Samodzielnie
poszukuje
informacji wykraczających poza
zakres problemowy zajęć i
wykorzystuje je w swojej pracy.
Ocenia prawidłowo przydatność
wszystkich dostępnych form
zwalczania
bezczynności
administracji publicznej.
Realizuje powierzone zadania
bezbłędnie.

J – Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie z oceną
K – Literatura przedmiotu
Literatura obowiązkowa:
1. Kamińska I., Rozbicka – Ostrowska M. (2016): Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Lex 2016.
Literatura zalecana / fakultatywna:
1. Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P. Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa 2015.

L – Obciążenie pracą studenta:
Liczba godzin na realizację
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć z nauczycielem/ami
Konsultacje
Czytanie literatury
Przygotowanie do zaliczenia
Suma godzin:
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu (suma godzin : 25 godz. ):

Ł – Informacje dodatkowe
Imię i nazwisko sporządzającego

Katarzyna Samulska

Data sporządzenia / aktualizacji

30.08.2017r.

Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

k.samulska@sukurs2.pl

Podpis

Katarzyna Samulska
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na studiach
stacjonarnych
30
2
8
10
50
2

na studiach
niestacjonarnych
20
2
8
20
50
2

