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CZĘŚĆ I. 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. CZYM JEST ECTS? 

ECTS to skrót od angielskiej nazwy - European Credit Transfer and Accumulation System. 

ECTS to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej 

przez jego uczelnię macierzystą. System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach 

ówczesnego programu Erasmus. Od tego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę 

uczelni europejskich, a najszersze zastosowanie tego systemu obserwuje się w uczelniach uczestniczących  

w wymianie studentów Programu Lifelong Learning (LLP - poprzednio Sokrates) – Erasmus. 

System ECTS stanowi zespół sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów. Jego 

podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest 

jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus. Oznacza to, że okres 

studiów odbytych za granicą (w tym egzaminy, zaliczenia lub inne formy oceny) zastępuje porównywalny 

okres studiów w uczelni macierzystej, niezależnie nawet od tego, że treść uzgodnionego programu studiów 

za granicą może się różnić od programu w uczelni macierzystej. System ECTS sam w sobie nie reguluje 

treści, struktury czy ekwiwalencji programów studiów, są to bowiem kwestie związane z jakością 

kształcenia, do których system ECTS się nie odnosi. 

System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki: 

 stosowaniu punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom (cyklom zajęć); podstawą 

przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia  

z danego przedmiotu (cyklu zajęć); w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom, 

semestr  - 30 punktom, a trymestr - 20 punktom.  

 opracowaniu Katalogu Przedmiotów przedstawiającego dokładny opis zajęć oferowanych przez 

uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego 

przedmiotu (cyklu zajęć). 

 stosowaniu "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement) przygotowanego przed 

rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich ma 

uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; 

porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię 

macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba załączyć "Wykaz 

zaliczeń" opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej). 

 stosowaniu "Wykazu zaliczeń" (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie 

przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba 

punktów ECTS. Wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca. Uczelnia macierzysta uznaje punkty 

uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone 

przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu 

porównywalnego okresu studiów.  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html
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Punkty ECTS 

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) jest systemem ukierunkowanym na 

studenta i opartym na nakładzie pracy studenta, jakiego wymaga osiągnięcie celów programu studiów. Te 

cele powinny najlepiej być określone w postaci efektów kształcenia, jakie należy osiągnąć, oraz 

kompetencji, jakie należy zdobyć. 

 Za podstawę ECTS przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze  

(tj. studiów stacjonarnych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom. Nakład 

pracy studenta studiów stacjonarnych w Europie wynosi przeważnie około 1500-1800 godzin rocznie 

i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25-30 godzin pracy. 

 Punkty ECTS można uzyskać wyłącznie po wykonaniu wymaganej pracy i odpowiedniej ocenie 

uzyskanych efektów kształcenia. Efekty kształcenia oznaczają zestaw kompetencji określających, co 

student będzie wiedział, rozumiał lub potrafił zrobić po zakończeniu procesu kształcenia niezależnie 

od tego, jak długo trwa ten proces. 

 Nakład pracy studenta w ECTS obejmuje czas, jakiego wymaga zakończenie wszystkich 

zaplanowanych w procesie kształcenia zajęć, takich jak uczęszczanie na wykłady, udział  

w seminariach, samodzielna nauka, przygotowanie projektów, egzaminy itd. 

 Punkty przyporządkowuje się wszystkim edukacyjnym komponentom programu studiów  

(np. modułom, zajęciom z poszczególnych przedmiotów, praktykom, pracy dyplomowej/rozprawie), 

a odzwierciedlają one ilość pracy, jakiej wymaga osiągnięcie konkretnych celów lub efektów 

kształcenia w ramach danego komponentu, w odniesieniu do łącznego nakładu pracy niezbędnego do 

zaliczenia całego roku studiów. 

 

JAK PRZYPORZĄDKOWYWAD PUNKTY? 

Punkty można przyporządkowywać wszystkim programom studiów niezależnie od czasu ich trwania, 

struktury czy charakteru. Programy mogą składać się z cykli zajęć z różnych przedmiotów, które trwają cały 

rok, lub krótszych modułów oraz obejmować praktyki i badania. Mogą to być programy studiów I, II lub III 

stopnia. Punkty można również stosować w przypadku cykli kształcenia stanowiących zamkniętą całość,  

np. modułów prowadzonych dla osób, które nie odbywają pełnych studiów w celu uzyskania dyplomu. 

 

PRAWIDŁOWE PRZYPORZĄDKOWANIE PUNKTÓW: 

Podstawą przyporządkowania punktów różnym komponentom danego roku studiów jest realistyczne 

oszacowanie nakładu pracy, jakiego od przeciętnego studenta wymaga osiągnięcie efektów kształcenia 

określonych dla każdego z komponentów. Należy pamiętać o tym, że łączna liczba punktów za jeden rok 

akademicki musi wynosić 60. Następnie regularnie sprawdza się, czy punkty zostały pierwotnie 

przyporządkowane prawidłowo, zbierając i analizując w tym celu „oddolne” informacje o faktycznym 

nakładzie pracy studentów.  

 

NIEPRAWIDŁOWE PRZYPORZĄDKOWANIE PUNKTÓW – POWIĄZANIE PUNKTÓW Z GODZINAMI ZAJĘD: 

Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy godzinami zajęć i punktami. Godzina wykładu może, na 

przykład, wymagać od studenta trzech godzin samodzielnej nauki, a do dwugodzinnego seminarium trzeba 

czasem przygotowywać się przez cały tydzień. W związku z tym ECTS – jako system, którego podstawę 

stanowi nakład pracy studenta – nie może opierać się na godzinach zajęć, jeśli nawet uczelnia stosuje taki 

miernik jak liczba godzin zajęć do innych celów, na przykład ustalając wymiar czasu pracy dla 

pracowników. 
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NIEPRAWIDŁOWE PRZYPORZĄDKOWANIE PUNKTÓW – POWIĄZANIE PUNKTÓW ZE STATUSEM LUB 
PRESTIŻEM: 

Punkty ECTS określają jedynie nakład pracy studenta mierzony w czasie. Nie odzwierciedlają w żaden 

sposób statusu zajęć z danego przedmiotu ani prestiżu nauczyciela. Na przykład zajęcia wprowadzające  

w dany przedmiot mogą wymagać od studenta więcej czasu niż zajęcia na poziomie zaawansowanym
1
.  

 

Przewodnik dla użytkowników ECTS (we wszystkich językach UE), instrukcje dotyczące przedstawiania  

w sieci Web pakietów informacyjnych ECTS oraz ogólne informacje o ECTS są dostępne na stronie 

http://www.erasmus.org.pl/  

                                                 
1
 Powyższe informacje pobrano ze strony http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/7/  

http://www.erasmus.org.pl/
http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/7/
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1.2. MIASTO SZCZECIN 

 

Szczecin – będący stolicą Województwa Zachodniopomorskiego, to liczące ponad 400 000 

mieszkańców miasto, położone w północno - zachodniej części Polski, przy ujściu rzeki Odry do Bałtyku.  

W miejscu tym już od wieków krzyżują się ważne trasy tranzytowe Europy: z zachodu na wschód oraz  

z północy, poprzez Bałtyk, na południe Europy. 

 

Szczecin jest miastem o ponad tysiącletniej tradycji i burzliwych dziejach oraz historyczną stolicą 

Pomorza Zachodniego. Okres jego świetności przypada na czasy panowania książąt z dynastii Gryfitów oraz 

przynależności miasta do Hanzy. W tym czasie miasto było jednym z najpotężniejszych portów i ośrodków 

handlu nad Bałtykiem. W XVII wieku, po wygaśnięciu rodu pomorskich książąt, strategiczne położenie 

Szczecina stało się powodem licznych ingerencji zbrojnych państw ościennych - Danii, Szwecji, 

Brandenburgii i Niemiec. Na przełomie XIX i XX wieku miasto przeżywało okres szczególnie silnego 

rozwoju gospodarczego. Do Szczecina napływał kapitał z całej Europy. Błyskawicznie rozwijał się port, 

gospodarka morska oraz tranzyt towarów. Po zakończeniu II wojny światowej odbudową zniszczonego 

miasta zajęli się osadnicy z całej Polski, którzy licznie przybyli do Szczecina oraz na ziemie Pomorza 

Zachodniego. Choć dawny wizerunek miasta zmienił się, utrzymało ono jednak własny, niepowtarzalny 

charakter, urzekający urodą zabytkowej, secesyjnej architektury. 

 

Szczecin ze swoimi gwiaździstymi placami, określany jest mianem „Paryża Północy”.  

Wśród głównych atrakcji turystycznych miasta należy wymienić:  

 wzniesiony w 1346 roku, a następnie zniszczony przez wojnę, wielokrotnie przebudowywany  

i rekonstruowany Zamek Książąt Pomorskich. W Zamku mieści się Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego, Opera na Zamku, sala koncertowa (sala Bogusława), sale 

wystawowe, dwie restauracje oraz małe muzeum; 

 Stare Miasto – na Starym Mieście znajduje się wiele zabytków Szczecina, m.in.: Ratusz 

Staromiejski, Baszta Panieńska, Muzeum Narodowe i Teatr Współczesny, Brama Królewska, Pałac 

pod Globusem i inne;  

 Ratusz Staromiejski (obecnie mieści się w nim Muzeum Historii Szczecina);  

 gotycki kościół pw. św. Piotra i Pawła;  

 gotycką katedrę pw. Św. Jakuba;  

 Baszta Siedmiu Płaszczy – zlokalizowana w pobliżu Odry. Jeden z szeroko rozpoznawalnych 

symboli miasta.  

 dwie barokowe bramy miejskie: Portowa i Królewska; 

 Wały Chrobrego – stanowią reprezentacyjną część Szczecina. Nad Odrą tworzą tarasy widokowe  

o długości 500m. 

 

Szczecin to miasto zieleni, pięknie kwitnących magnolii, miasto, które wita zapachem czekolady. 

Największym i najpopularniejszym parkiem w Szczecinie jest Park Kasprowicza położony na wzniesieniu  

i stoku Doliny Niemierzyńskiej ze sztucznie utworzonym jeziorem ‘Rusałką’. Drugim pod względem 

wielkości parkiem miejskim w Szczecinie jest Park im. Stefana Żeromskiego mający charakter parku 

dendrologicznego. Pozostałe parki to: Park Leśny Arkoński, Jasne Błonia, Park Szachisty, Park Różany.   

 

Dziś Szczecin staje się miastem niekonwencjonalnych wydarzeń. Szczecin inspiruje jazzem – to właśnie 

tu ma miejsce jeden z najznakomitszych festiwali jazzowych „Zmagania Jazzowe”. Szczecin inspiruje 

teatrem – to na szczecińskich scenach teatralnych podczas najstarszego w Polsce festiwalu teatralnego 

„Kontrapunkt” poszukuje się nowej przestrzeni teatralnej. Szczecin inspiruje także malarstwem – 

współcześni artyści opisują rzeczywistość na swych płótnach malarskich prezentowanych w czasie 

najbardziej awangardowego festiwalu Malarstwa Współczesnego. 
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Imprezy cykliczne odbywające się w Szczecinie: 

 DNI MORZA – jedna z największych imprez plenerowych w Polsce. Co roku odbywają się koncerty 

gwiazd polskiej sceny muzycznej, imprezy sportowo-rekreacyjne, prezentacje artystyczne, zlot 

żaglowców i oldtimerów;  

Strona internetowa: http://www.dni-morza.pl/  

 JUWENALIA – coroczne święto studentów. Tydzień muzyki, radości i szaleństwa. Od 2009r. impreza 

organizowana jest przez studentów wszystkich uczelni w Szczecinie;  

Strona internetowa: http://www.juwenalia.szczecin.pl/  

 RAJD MAGNOLII – samochodowe zawody sportowe organizowane przez Auto Klub Szczecin  

i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie;  

 Festiwal Młodych Talentów GRAMY – ogólnopolski konkurs muzyczny organizowany od 2007r. 

przez Radio Szczecin. Ideą festiwalu jest promocja przebojowej piosenki polskiej z rozmaitych 

gatunków muzycznych;  

Strona internetowa: http://www.festiwalgramy.pl  

 Turniej tenisowy PEKAO OPEN – turniej organizowany od 1993r. na kortach tenisowych  

w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 127. Sponsorami turnieju jest Bank Pekao SA i miasto 

Szczecin;  

Strona internetowa: www.pekaoopen.com.pl  

 PIKNIK NAD ODRĄ – rodzinny festiwal odbywający się od 2005r. Głównym elementem festynu są 

Targi Turystyczne Market Tour.  

 

Jeziora: 

 Jezioro GŁĘBOKIE – to jezioro polodowcowe zasilane przez wody podziemne i opady atmosferyczne. 

Jezioro otoczone jest dookoła szlakiem o długości 6 km; 

 Jezioro GOPLANY – położone w północno-zachodniej części miasta w sąsiedztwie kąpieliska 

miejskiego ‘Arkonka’; 

 Jezioro BINOWSKIE – wokół jeziora szlaki turystyczne w kierunku Szczecina, Gryfina, Chlebowa. 

Na zachodnim brzegu jeziora znajduje się plaża i ośrodki wypoczynkowe; 

 Jezioro SZMARAGDOWE – sztuczne jezioro położone w dzielnicy Szczecin-Zdroje na obszarze Parku 

Krajobrazowego Puszcza Bukowa; 

 Jezioro SŁONECZNE – położone na szczecińskim osiedlu Gumieńce. Na jeziorze znajduje się Wyspa 

Miłości połączona mostkiem z lądem stałym; 

 Jezioro DĄBSKIE – stanowi dawną zatokę Zalewu Szczecińskiego, która została odcięta deltą Iny.  

 

http://www.dni-morza.pl/
http://www.juwenalia.szczecin.pl/
http://www.festiwalgramy.pl/
http://www.pekaoopen.com.pl/
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1.3. O WYDZIALE – GENEZA  

Zalążkiem, początkowo o charakterze głównie dydaktycznym, Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego było Zawodowe Studium Administracji, powołane w strukturze Punktu 

Konsultacyjnego UAM, a następnie funkcjonujące w ramach utworzonej w 1973 r. Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej (WSP) w Szczecinie. Studium Administracji działało w strukturze WSP jako osobna 

jednostka dydaktyczna, zaś jej pierwsze kierownictwo sprawowała doc. dr hab. Zofia Kulejewska.  

W ramach tego Studium, z pierwszą siedzibą przy ul. Mickiewicza, realizowano początkowo trzyletnie 

studia zawodowe na kierunku Administracja, a od 1975 r. czteroletnie magisterskie studia administracyjne. 

W okresie 11 lat funkcjonowania Studium Administracyjne ukończyło przeszło 250 absolwentów. Rozwój 

działalności dydaktycznej oraz naukowej pracowników studium, a także zapotrzebowanie ze strony 

szczecińskich środowisk prawniczych, wyraźnie wskazywały na potrzebę uruchomienia w Szczecinie 

studiów prawniczych. Pierwsza inicjatywa w tym zakresie pojawiła się w 1981 r. i wyszła od Ministra 

Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, początkowo nawiązując do pomysłu utworzenia filii 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym samym roku przeniesiono siedzibę Studium 

Administracyjnego do pawilonu przy ul. Łukasińskiego, a rok później pojawiła się możliwość stworzenia 

samodzielnego uniwersytetu w Szczecinie i w związku z tym postanowiono o usamodzielnieniu się Studium 

Administracyjnego od WSP.  

 

W grudniu 1983 r. opracowano „Wniosek o powołanie Uniwersytetu w Szczecinie”. W dokumencie tym 

zawarto koncepcje przyszłego uniwersytetu oraz szczegółowe rozwiązania dotyczące jego kształtu.  

W modelu tworzonego uniwersytetu przewidziano Instytut Prawa i Administracji, jako instytut 

funkcjonujący na prawach wydziału, przy czym planowano, iż do 1990 r. ma się on przekształcić  

w strukturę pełnowydziałową. 

 

W dniu 21 lipca 1984 r. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (US)  

z siedzibą w Szczecinie. Na mocy statutu US w skład struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego 

wszedł Instytut Prawa i Administracji, w którym powołano następujące jednostki organizacyjne: Zakład 

Nauk Prawno-Ustrojowych, Zakład Administracji i Zarządzania, Zakład Prawa Finansowego i 

Gospodarczego, Zakład Prawa Sądowego, Zakład Prawa Morskiego, Międzynarodowego  

i Stosunków Gospodarczych. W Instytucie zatrudniono ponad 20 samodzielnych pracowników naukowych. 

W latach 1987-1988 Instytut Prawa i Administracji prowadził, na zlecenie Ministra Sprawiedliwości, 

studium podyplomowe dla sędziów sądów rejonowych i wojewódzkich. Poziom dydaktyczny tego studium 

spotkał się z dużym uznaniem zarówno ze strony słuchaczy, jak i ze strony zleceniodawcy. Celem władz 

Instytutu było jednak doprowadzenie do powstania pełnoprawnego wydziału uniwersyteckiego, czemu 

służyło m.in. stałe zwiększanie potencjału naukowego Instytutu. 

 

W lipcu 1988 r. Zgodnie z § 2 Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 35 z dnia 18 lipca 

1988 r. „W Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie dotychczasowy Instytut Prawa i Administracji, 

działający na prawach wydziału, przekształca się w Wydział Prawa i Administracji”. Pierwszym 

Dziekanem WPiA został prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tegler. Od momentu jego utworzenia nowy Wydział 

rozwijał się dynamicznie. W pierwszych latach istnienia Wydział zatrudniał wielu profesorów i docentów 

dojeżdżających z innych ośrodków naukowych, głównie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także z Warszawy i Łodzi. 

 

Doniosłą datą w historii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US jest rok 1995 r. W roku tym 

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułu Naukowego przyznała Wydziałowi uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora nauk prawnych. Od tego czasu zaznaczył się wzrost aktywności młodych 

pracowników nauki, co znalazło wyraz w licznych przewodach doktorskich. Na Wydziale Prawa  

i Administracji obroniono łącznie ok. 50 rozpraw doktorskich, z czego znakomitą większość stanowiły 

rozprawy doktorskie pracowników Wydziału. 
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Najbardziej dynamiczny rozwój Wydział Prawa i Administracji odnotował w ciągu ostatnich lat. 

Dorobek piśmienniczy pracowników Wydziału w tym okresie to łącznie ponad 500 publikacji (krajowych  

i zagranicznych). Pracownicy Wydziału uczestniczyli w ponad 130 konferencjach naukowych (krajowych  

i międzynarodowych), działali także aktywnie na forum krajowych i międzynarodowych organizacji 

naukowych, w radach programowych renomowanych czasopism. Profesorowie, którzy byli lub są 

zatrudnieni na Wydziale, piastowali lub piastują odpowiedzialne funkcje w instytucjach państwowych  

i naukowych, np.: prof. A. Chełmoński był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego  

i Stopni Naukowych; prof. J. Trzciński był zastępcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a obecnie jest 

prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego; prof. A. Ratajczak był sędzią Sądu Najwyższego i prezesem 

Zrzeszenia Prawników Polskich; prof. J. Leoński jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu 

Naukowego i Stopni Naukowych; prof. W. Sanetra jest prezesem Izby Pracy Sądu Najwyższego;  

prof. M. Zieliński jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, 

członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, członkiem Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezesie 

PAN; prof. B. Ziemianin był członkiem Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN, a obecnie jest 

członkiem Komitetu Redakcyjnego „Państwa i Prawa”; prof. T. Smyczyński jest zastępcą redaktora 

naczelnego „Studiów Prawniczych” oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy 

Ministrze Sprawiedliwości; prof. A. Peczenik był Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, członkiem komitetu redakcyjnego „Ratio Iuris” oraz członkiem 

korespondentem Fińskiej Akademii Nauk; prof. J. Frąckowiak jest sędzią Sądu Najwyższego;  

prof. H. Olszewski jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. 

 

W okresie ostatnich czterech lat Wydział awansował w klasyfikacji KBN do kategorii drugiej,  

a wydawane przez Wydział „Roczniki Prawnicze” znalazły się w grupie „B” na przygotowanej przez KBN 

liście recenzowanych czasopism naukowych. W obu budynkach wydziałowych (przy ul. Narutowicza 17a 

oraz przy Al. Piastów 40b) przeprowadzono remonty kapitalne, dokonano komputeryzacji Wydziału, 

zapewniając 112 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz specjalistycznych programów 

prawniczych. Uwieńczeniem tego dynamicznego rozwoju jest przyznanie Wydziałowi w 2005 r. 

uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych przez Centralną Komisję 

do spraw Stopni i Tytułu Naukowego. 

 

Należy zaznaczyć, iż doniosłą rolę w rozwoju Wydziału odegrali jego kolejni dziekani:  

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tegler (Dziekan WPiA w latach 1988-1989); prof. zw. dr hab. Bronisław 

Ziemianin (Dziekan WPiA w latach 1989-1996); prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski (Dziekan 

WPiA w latach 1996-1999); prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Dziekan WPiA w latach 1999-2005). W 

latach 2005-2008 r. funkcję dziekana pełnił prof. US dr hab. Stanisław Czepita. W roku 2008 r. na 

stanowisko Dziekana wybrany został prof. US dr hab. Henryk Dolecki. 

 

Obecnie Wydział zatrudnia 77 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 7 profesorów 

zwyczajnych, 3 profesorów nadzwyczajnych, 11 profesorów US, 40 adiunktów oraz 16 asystentów.  

Na Wydziale studiuje obecnie ponad 3000 studentów, w tym ponad 1000 studentów stacjonarnych 

jednolitych studiów prawniczych, ok. 1000 studentów niestacjonarnych jednolitych studiów prawniczych 

oraz ok. 1000 studentów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających studiów administracyjnych. 

Wydział ukończyło jak dotąd ponad 8000 absolwentów
2
. 

                                                 
2
 Przygotowanie opisu genezy Wydziału Prawa i Administracji US było możliwe dzięki uprzejmości dr M. Tkaczuka  

 i udostępnieniu zebranych przez niego materiałów i informacji. 
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1.4. NAZWA I ADRES WYDZIAŁU: 

 

BUDYNEK GŁÓWNY 

ul. Narutowicza 17A  

70-240 Szczecin 

 

Mieszczą się w nim:  

 władze Wydziału;  

 dziekanaty;  

 Sekcja Organizacyjno-Finansowa;  

 Biuro Nauki, Promocji i Informacji;  

 Biblioteka WPiA;  

 katedry;  

 sale ćwiczeniowe i małe sale wykładowe;  

 bufet. 

 

BUDYNEK 2 

ul. Piastów 40b 

71-065 Szczecin 

 

Mieszczą się w nim:  

 sale wykładowe (i egzaminacyjne) nr 7 i 114; 

 sale ćwiczeniowe; 

 gabinety niektórych Profesorów; 

 bufet. 

 

Wydział jest podzielony na katedry. W skład Wydziału wchodzi obecnie 16 katedr oraz Studencka Poradnia 

Prawna. Sale dydaktyczne Wydziału są wyposażone w sprzęt audiowizualny.  

 

 

Strona internetowa Wydziału: http://mec.univ.szczecin.pl/  

 

http://mec.univ.szczecin.pl/
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1.5. WŁADZE WYDZIAŁU: 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  

DR HAB. PROF. US HENRYK DOLECKI  

e-mail: dziekanwpia@mec.univ.szczecin.pl   

SEKRETARIAT DZIEKANA: 

Elżbieta Pisarska – samodzielny referent 

tel.  (91) 444 28 26 

fax. (91) 444 28 46 

e-mail: elpis@mec.univ.szczecin.pl  

 

mgr Marzena Reszka – specjalista  

tel. (091) 444 28 83 

 

 

PRODZIEKANI:  

 PRODZIEKAN DS. STUDIÓW STACJONARNYCH 

DR BEATA KANAREK 

tel. (91) 444 28 86  

pok. nr 111 

e-mail:  prodziekan@mec.univ.szczecin.pl  

www: http://www.us.szc.pl/prodzien_wpia 

 

 PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH  

DR MAREK TKACZUK 

tel. (91) 444 28 25  

pok. nr 211 

 

 PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA - KIERUNEK ADMINISTRACJA 

DR RITA JAWORSKA-STANKIEWICZ 

tel. (91) 444 28 20 

pok. nr 113 

mailto:dziekanwpia@mec.univ.szczecin.pl
mailto:elpis@mec.univ.szczecin.pl
mailto:prodziekan@mec.univ.szczecin.pl
http://www.us.szc.pl/prodzien_wpia
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1.6. BIURA ZAJMUJĄCE SIĘ OBSŁUGĄ STUDENTÓW NA WPIA 

KIEROWNIK DZIEKANATÓW: 
mgr Elżbieta Giełczyk 

tel. (91) 444 28 53 

e-mail: egielczyk@mec.univ.szczecin.pl   

DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH - KIERUNEK: PRAWO 

ul. Narutowicza 17a 

71-240 Szczecin  

/pok. 11/ 

tel.(91) 444-28-54 

e-mail: dzdzienny@mec.univ.szczecin.pl   

 

Elżbieta Baranowska – samodzielny referent 

Małgorzata Kwiatkowska – samodzielny referent  

Dorota Sztuka – starszy referent  

 GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW:  

wtorek – piątek od 10.00 do 14.00 (w poniedziałki – nieczynne)  

DZIEKANAT NIESTACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH - KIERUNEK: PRAWO 
ul. Narutowicza 17a 

71-240 Szczecin 

/pok.12/ 

tel.(91) 444-28-18 

e-mail: dzzaoczny@mec.univ.szczecin.pl   

 

mgr Joanna Tuńska – samodzielny referent 

mgr Monika Weinberger – samodzielny referent  

Agnieszka Rewucka – referent 

 

 GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW: 

wtorek – piątek od 10.00 do 14.00 (w poniedziałki – nieczynne)  

Zjazdy wykładowe:     piątek od  9
00

 do 17
00

    

sobota od 9
00

 do 13
00 

Zjazdy ćwiczeniowe:   piątek od 10
00

 do 14
00 

sobota od  9
00

 do 13
00

  

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA - KIERUNEK: ADMINISTRACJA 
ul. Narutowicza 17a  

71-240 Szczecin 

/pok.2/ 

tel.(91) 444-28-50 

e-mail: dzadmin@mec.univ.szczecin.pl    

Agnieszka Gańcza – starszy referent 

Bożena Kalisz – samodzielny referent 

 Godziny przyjęć:  

wtorek – piątek od 10.00 do 14.00 (w poniedziałki – nieczynne)  

mailto:egielczyk@mec.univ.szczecin.pl
mailto:dzdzienny@mec.univ.szczecin.pl
mailto:dzzaoczny@mec.univ.szczecin.pl
mailto:dzadmin@mec.univ.szczecin.pl
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SEKCJA ORGANIZACYJNO - FINANSOWA: 

KIEROWNIK SEKCJI  

mgr Wiesława Świrgoń  

tel. (91) 444 28 12 

e-mail: wiesia@mec.univ.szczecin.pl  

 

mgr Kamila Nocek – starszy referent  

tel. (91) 444 30 05  

e-mail: kamila.nocek@univ.szczecin.pl   

 

mgr Angelika Grodzińska – starszy referent  

tel. (91) 444 30 05 

e-mail: agrodzinska@mec.univ.szczecin.pl   

 

BIURO NAUKI, PROMOCJI I INFORMACJI: 

 

mgr Radosław Świrgoń – specjalista  

tel. (91) 444 28 11    

e-mail: rswirgon@mec.univ.szczecin.pl   

 

mgr Tomasz Pilśniak – st. informatyk   

tel. (91) 444 28 52  

e-mail: tpilsniak@mec.univ.szczecin.pl    

 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY: 

 

mgr Monika Dejneka-Wymysłowska 

tel. (91) 444 28 11 

 

SEKRETARZ KATEDRALNY: 
 

Elżbieta Węcławowicz  

tel. (91) 444 28 72  

e-mail: elw@mec.univ.szczecin.pl     

mailto:wiesia@mec.univ.szczecin.pl
mailto:kamila.nocek@univ.szczecin.pl
mailto:agrodzinska@mec.univ.szczecin.pl
mailto:rswirgon@mec.univ.szczecin.pl
mailto:tpilsniak@mec.univ.szczecin.pl
mailto:elw@mec.univ.szczecin.pl
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1.7. BIBLIOTEKA WYDZIAŁU I INNE BIBLIOTEKI 

ul. Narutowicza 17 A 

70-240 Szczecin 

tel. (91) 444-28-16 (czytelnia) 

email: oin@mec.univ.szczecin.pl  

 Godziny otwarcia:  

poniedziałek – piątek:  9.00 - 18.45               

soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00 

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji jest biblioteką wydziałową. Ma charakter ogólnodostępny.  

Z jej usług mogą korzystać wszyscy zainteresowani, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Jest ona filią 

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Została utworzona w 1982 roku z księgozbioru Studium 

Administracyjnego WSN, darów różnych bibliotek uniwersyteckich oraz innych instytucji prawniczych  

i osób prywatnych. W jej skład wchodzą czytelnie: książek, czasopism, multimedialna oraz wypożyczalnia.  

    W zbiorach Biblioteki znajduje się obecnie około 26 000 woluminów, z czego ponad 18 000 stanowią 

wydawnictwa zwarte. Zbiory te gromadzone są pod kątem potrzeb naukowo - dydaktycznych studentów  

i pracowników naukowych WPiA US. Zakres zbiorów obejmuje: prawo i nauki prawne, historię prawa, 

prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansowe, prawo 

administracyjne, prawo karne, kryminalistykę, prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, ekonomię.  

 

CZYTELNIA KSIĄŻEK I CZYTELNIA CZASOPISM 

Czytelnicy mają wolny dostęp do części księgozbioru. W czytelni książek księgozbiór jest 

uporządkowany według głównych dziedzin prawa, zaś w obrębie działu, książki ułożone są kolejno według 

sygnatur.  

W czytelni czasopism bieżące roczniki (około 120 tytułów) wyłożone są na specjalnych regałach, 

alfabetycznie wg tytułów czasopism, natomiast roczniki archiwalne ułożone są tematycznie na 

ponumerowanych regałach.  

Większość zbiorów wydawnictw zwartych oraz część archiwalnych roczników wydawnictw ciągłych 

przechowywana jest w magazynach. Książki i czasopisma z magazynu otrzymać można po uprzednim 

wypełnieniu zamówień na rewersach, których realizacja odbywa się na bieżąco. 

 

CZYTELNIA MULTIMEDIALNA 

W czytelni multimedialnej można skorzystać z zasobów elektronicznych Biblioteki oraz z Internetu. Dla 

studentów i pracowników US dostęp ten jest bezpłatny, natomiast od osób spoza uczelni pobierana jest 

opłata zgodnie z cennikiem opłat manipulacyjnych pobieranych w Bibliotece Głównej US.  

    Czytelnia multimedialna to klimatyzowane pomieszczenie w którym znajduje się 37 stanowisk 

komputerowych. Można tu samodzielnie korzystać z baz danych, jak również z Internetu czy standardowych 

narzędzi pakietu MS Office. W pomieszczeniu tym znajdują się również dwa samoobsługowe stanowiska 

kserograficzne.  

mailto:oin@mec.univ.szczecin.pl
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Biblioteka posiada w swoich zasobach następujące bazy:  

1. Systemy Informacji Prawnej:  

 LEX OMEGA  
 LEX  dla Banków  
 LEX POLONICA MAXIMA  
 LEGALIS  
 INFOR LEX  

2. Polska Bibliografia Prawnicza 

3. Archiwum Rzeczpospolitej on-line 

    Wszystkie powyższe systemy dostępne są w sieci wydziałowej. Oprócz nich można także korzystać z baz 

w formie płyt CD, dostępnych w Czytelni Multimedialnej.  

Osoby zapisane do Wypożyczalni, maja możliwość korzystania z Baz udostępnianych na stronie Biblioteki 

Głównej bg.univ.szczecin.pl z własnych komputerów. W tym celu należy zainstalować oprogramowanie 

BRAMA US, dostępne z Konta Czytelnika.  

 

WYPOŻYCZALNIA 

Wypożyczalnia to najnowsza część Biblioteki. Powstała w 2009 roku. Jej księgozbiór liczy ok. 1000 

woluminów i obejmuje podstawowe podręczniki do przedmiotów omawianych w czasie toku studiów na 

Wydziale Prawa i Administracji US.  

Aby móc zapisać się do wypożyczalni, należy wstępnie zarejestrować się na stronie Biblioteki Głównej 

bg.univ.szczecin.pl, zapamiętać nadany przez system numer a następnie z nadanym numerem, legitymacją 

studencką i dowodem osobistym przyjść do Biblioteki aby dokończyć procedurę zapisu. Do Wypożyczalni 

Biblioteki WPiA mogą zapisać się jedynie studenci i pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji 

US.  

 

 

 

 

 

 

 

http://bg.univ.szczecin.pl/
http://bg.univ.szczecin.pl/
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BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU SZCZECIOSKIEGO 

ADRES: 
Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

ul. Mickiewicza 16 

70-384 Szczecin 

Dojazd: 
Biblioteka mieści się na rogu ulic Mickiewicza i Tarczyńskiego. Do biblioteki dojechać można tramwajami 

linii nr 5, 7, 9 wysiadając na ul. Bohaterów Warszawy (przystanek: Wawrzyniaka) lub liniami nr 1, 4, 11, 12 

wysiadając przy placu Sprzymierzonych. 

Strona internetowa Biblioteki: http://bg.univ.szczecin.pl  

W Bibliotece tej, po zarejestrowaniu się (wniesieniu opłaty i wyrobieniu legitymacji) otrzymać można kartę 

międzybiblioteczną (uprawniającą do korzystania z bibliotek na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu).  

KSIĄŻNICA POMORSKA 

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie jest samorządową instytucją kultury, 

biblioteką regionalną – największą publiczno-naukową biblioteką Pomorza Zachodniego. Więcej informacji  

o bibliotece znaleźć można na stronie internetowej: http://www.ksiaznica.szczecin.pl 

Książnica Pomorska mieści się przy ulicy Podgórnej 15/16 w Szczecinie. Dojazd możliwy liniami 

autobusowymi: A, B, C, D, E, 52, 61, 75, 76, 81 oraz liniami tramwajowymi: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

http://bg.univ.szczecin.pl/
http://www.ksiaznica.szczecin.pl/
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1.8. DZIAŁALNOŚD WYDAWNICZA WPIA: 

 

Wydział publikuje od 1987 r. zeszyty naukowe pt. „Roczniki Prawnicze”. Do 2008 r. ukazało się 18 

numerów „Roczników Prawniczych”, przy czym warto zaznaczyć, że w klasyfikacji KBN to czasopismo 

naukowe miało drugą kategorię w gronie czasopism recenzowanych o zasięgu ogólnokrajowym. Pierwszym 

redaktorem „Roczników” był prof. F. Prusak, następnymi kolejno: dr S. Kalina, dr hab. prof. US  

E. Ferenc-Szydełko, obecnie redaktorem naukowym „Roczników Prawniczych” jest dr hab. prof. US  

M. Andrzejewski. 

 

Ponadto w roku 2004 na wydziale zapoczątkowano tradycję corocznego wydawania prac zbiorowych 

głównie z udziałem pracowników naukowych wydziału, a niekiedy także przy dodatkowym udziale 

znakomitych gości spoza WPiA US.  

 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego US ukazała się Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, pod red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2004. 

 

Wydawnictwo Lexis Nexis opublikowało kolejną pracę zbiorową pt. Koncepcje suwerenności. Zbiór 

studiów, pod red. I. Gawłowicz oraz I. Wierzchowieckiej, Warszawa 2005. 

 

Wydział wspólnie z Wielkopolską Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Jarocinie opublikował 

kolejną pracę zbiorową pt. Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, pod 

red. J. Ciapały oraz K. Flagi – Gieruszyńskiej, Szczecin – Jarocin 2006. 

 

W 2008 roku ukazała się kolejna w serii prac zbiorowych pracowników wydziału pozycja, opublikowana 

przez wydawnictwo Adam Marszałek, pt. Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, pod red.  

E. Cała-Wacinkiewicz oraz D. Wacinkiewicza, Toruń 2008. 

 

Na 2009 r. zaplanowano kolejną zbiorową publikację, której tytuł ma brzmieć Rodzina w naukach 

prawnych. Zbiór studiów. Przygotowaniem materiałów do tej publikacji będą się zajmować dr R. Jaworska-

Stankiewicz oraz dr M. Tkaczuk, a opiekę naukową nad projektem obejmą prof. zw. dr hab. T. Smyczyński 

oraz dr hab. prof. US M. Andrzejewski. 
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1.9. GŁÓWNE KIERUNKI BADAO W POSZCZEGÓLNYCH KATEDRACH WPIA US: 

 W KATEDRZE PRAWA RZYMSKIEGO, HISTORII PRAWA I HISTORII DOKTRYN POLITYCZNO-

PRAWNYCH - historia państwa i prawa publicznego i historia prawa prywatnego, prawo rzymskie, 

historia doktryn politycznych, historia administracji. Tłumaczenie i komentarz do Instytucji Gajusa, 

rozwiązania małżeństwa w rzymskim prawie klasycznym, prawo epoki niewolnictwa klasycznego, 

rzeka w prawie rzymskim. Historia doktryn polityczno-prawnych: problematyka mniejszości  

w Europie Środkowo-Wschodniej okresu dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie 

Wolnego Miasta Gdańska, niemiecka szkoła prawa natury (Althusius, Pufendorf, Leibniz, 

Thomasius, Wolff), nowożytna teoria umowy  społecznej, godność człowieka i nauka prawa  

w szkole Kanta (Radbruch, Kelsen, Wagner), własność w myśli katolickiego personalizmu (Maritain, 

Mounier), problemy badań nad nacjonalizmem, niemiecka nauka historii myśli politycznej i prawnej, 

Managing Diversity - sprawiedliwość społeczna w dobie globalizacji, liberalne korzenie 

demokratycznego państwa prawnego, historia ustroju państwa zachodniopomorskiego  

i brandenburskiego w wiekach średnich, usytuowanie w ustroju państwa Prokuratorii Generalnej RP 

II Rzeczpospolitej, geneza administracji międzynarodowej, kultury prawne w perspektywie 

historycznej i współczesnej, historia prawa międzynarodowego. 

 W KATEDRZE TEORII I FILOZOFII PRAWA badania obejmują teorię prawa, logikę prawniczą, 

modele stosowania prawa, normatywne koncepcje wykładni prawa, reguły wykładni w praktyce 

orzeczniczej, istotę języka prawnego i języka prawniczego, teoretyczno-prawne aspekty derogacji, 

potoczność języka prawnego. 

 W KATEDRZE PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ główne zainteresowania 

naukowe to teoria konstytucji, zasady tworzenia prawa, prawo konstytucyjne, problemy stosowania 

polskiej konstytucji, sądowa kontrola prawa miejscowego, orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości. 

 KATEDRA PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO specjalizuje się w badaniach nad samorządem 

przedsiębiorstw, ustrojem wewnętrznym przedsiębiorstw, prywatyzacją przedsiębiorstw 

państwowych, działalnością gospodarczą gmin, formach i działaniach osób prawnych, prawnymi 

aspektami obrotu gospodarczego w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych, zajmuje się 

także ochroną konsumentów, stosowaniem prawa cywilnego przed sądami polubownymi, prawem 

autorskim i prawami pokrewnymi, prawem własności przemysłowej (w tym ochroną znaków 

towarowych), prawem prasowym (w tym radiowym i telewizyjnym), prawem ochrony dóbr 

osobistych, prawem informacyjnym, prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawnymi 

zagadnieniami marketingu i reklamy. 

 KATEDRA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – zajmuje się m.in. prawem upadłościowym i naprawczym, 

postępowaniem odrębnym w sprawach gospodarczych, zahamowaniami toku procesu cywilnego, 

ciężarem dowodu w postępowaniu cywilnym, postępowaniem nieprocesowym w sprawach  

o przysposobienie, zasadą koncentracji materiału dowodowego. 

 KATEDRA PRAWA KARNEGO – prowadzi badania nad kryminologicznymi aspektami przestępczości, 

patologią społeczną, procedurą karno-skarbową, problematyką wykroczeń skarbowych, prawem 

karnym-skarbowym, karnoprocesowymi aspektami choroby AIDS/HIV, postępowaniem w sprawach 

nieletnich.  

 W KATEDRZE POSTĘPOWANIA KARNEGO pracownicy zajmują się m.in. przebiegiem procesu 

karnego, różnicami pomiędzy dochodzeniem a śledztwem w postępowaniu karnym, modelem 

postępowania dyscyplinarnego. 

 W KATEDRZE PRAWA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO badania obejmują problematykę: 

administracja publiczna a integracja europejska, funkcje władz regionalnych i lokalnych w sferze 

kultury w kontekście europejskim, podstawy prawne polityki regionalnej, zasady tworzenia prawa 

administracyjnego, kontrola administracji publicznej, współdziałanie w administracji publicznej. 
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 W KATEDRZE PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ badania dotyczą prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych, nowych form zatrudnienia, czasu pracy, sądownictwa pracy i stosunków pracy. 

 KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO I ZARZĄDZANIA – zajmuje się wolnością 

gospodarczą i jej ograniczeniami w gospodarce rynkowej, przedsiębiorczością społeczną, 

problematyką samorządów gospodarczych i zawodowych, problematyką antymonopolową, prawem 

obrotu towarowego z zagranicą, prawnymi instrumentami oddziaływania państwa w sferze 

gospodarczej, organizacją i funkcjonowaniem sfery gospodarki komunalnej. 

 KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO zajmuje się problematyką podatkową i finansami publicznymi. 

 W KATEDRZE KRYMINALISTYKI I KRYMINOLOGII badania naukowe związane są ze zwalczaniem 

przestępczości kryminalnej w dużych aglomeracjach portowych i przestępczością przeciw mieniu, 

badaniami broni palnej, badaniami międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, 

niekonwencjonalnymi metodami w praktyce śledczej, zbrodniczymi truciami. 

 W KATEDRZE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO działalność naukowa obejmuje problematykę 

podmiotowości w prawie międzynarodowym publicznym, obszar ochrony dyplomatycznej państwa 

nad obywatelem, zagadnienia dostępu do międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, charakter 

prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego publicznego, status i działalność 

organizacji międzynarodowych, zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego, prawo traktatowe 

oraz terytorium w świetle prawa międzynarodowego. 

 KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH – badania naukowe obejmują prawo bilansowe oraz prawne 

aspekty polityki gospodarczej. 

 KATEDRA PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – badania naukowe obejmują szeroko 

pojęte zagadnienia prawa samorządu terytorialnego. 

 KATEDRA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA - zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zasad 

ogólnych prawa ochrony środowiska, zarządzaniem sprawami z ochroną środowiska związanych –  

w tym zadań i kompetencji organów, instrumentów finansowych, a także problematyką 

odpowiedzialności prawnej. Ponadto prowadzone są badania dotyczące przede wszystkim prawa 

emisyjnego, ochrony powietrza, postępowania i usuwania skutków poważnych awarii, gospodarki 

odpadami, ochrony wód morskich oraz ochrony różnorodności biologicznej. 

 STUDENCKA PORADNIA PRAWNA (CENTRUM EDUKACJI PRAWNEJ) - celem działalności 

jest niesienie pomocy osobom najuboższym, które nie są w stanie pokryć kosztów prawnika 

profesjonalisty. 
 

 

 

 

 



1.10. KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2010/11 

 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011 W UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM 
 

                        

 
SEMESTR   ZIMOWY 

 

                          wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty 

pn 

 

27 4 11 18 25 1 8    czw 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 

wt 

 

28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21   czw 28 4 11 18 25 1 8 15 
 

śr 

 

29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22      pt 29 5 12 19 26 2 9 16 

 cz 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 

 pt 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 

 so 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 

 nd 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 

 

                        

 
Dni adaptacyjne wszystkie Wydziały: 23-24 września 2010 

                

 
Okres zajęć dydaktycznych: 25  września 2010 – 24 stycznia 2011* 

               

 
Przerwa świąteczna: 23–31 grudnia 2010 

                  

 
Dzień rektorski: 30 września 2010 (Inauguracja Roku), 12 listopada 2010 

               

 
Sesja egzaminacyjna: 25 stycznia 2011 – 7 lutego 2011 

                

 
Sesja poprawkowa: 15–21 lutego 2011 

                  

 
Przerwa semestralna: 8–14 lutego 2011 

                  

 
Ostateczny termin złożenia indeksów w dziekanatach:  22 lutego 2011 roku 

              

 
* 8 listopada (poniedziałek) przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe, 21 grudnia 2010 (wtorek) przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe, 22 grudnia 2010 (środa) przeprowadzone będą zajęcia piątkowe 

 

                        
 

SEMESTR   LETNI 
  

                          luty  marzec kwiecień maj czerwiec 
 

wrzesień 
 

pn 
 

28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
 

 

19 
 

wt 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 
 

 

20 
 

śr 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27     pn 4 11 18 25 1 8 15 22 29 
 

 

21 
 

cz 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 
 

15 

 
 

pt 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 
 

 
16 

 
 

so 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 
 

 
17 

 
 

nd 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
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Okres zajęć dydaktycznych: 22 lutego 2011 – 15 czerwca 
2011* 

   
Legenda: 

           

 
Przerwa świąteczna: 21–26 kwietnia 2011 

     
  dni adaptacyjne 

          

 
Dzień rektorski: 2 maja, 18 maja 2011 (Dzień Sportu) 

    
  sesja 

           

 
Sesja egzaminacyjna: 16 czerwca 2011 – 30 czerwca 2011 

   

  sesja poprawkowa 

         

 
Sesja poprawkowa: 15-21 września 2011 

     
  zmiana dnia w planie 

         

 
Ostateczny termin złożenia indeksów w dziekanatach : 22 września 2011 roku 

 
  dni wolne 

          

 
* 27 kwietnia 2011 (środa) przeprowadzone będą zajęcia poniedziałkowe 

    
  święta 

           

           
  dzień rektorski 

          



 

STUDIA NIESTACJONARNE 
KIERUNEK – PRAWO 

Semestr zimowy: 

1. 01, 02, 03.10.2010 

2. 15, 16, 17.10.2010 

3. 05, 06, 07.11.2010 

4. 26, 27, 28.11.2010 

5. 10, 11, 12.12.2010 

6. 17, 18, 19.12.2010 

7. 07, 08, 09.01.2011 

8. 21, 22, 23.01.2011 

Dodatkowe zjazdy na ćwiczenia: 

1. 22, 23, 24.10.2010 

2. 19, 20, 21.11.2010 

3. 03, 04, 05.12.2010 

4. 14, 15, 16.01.2011 

Sesja egzaminacyjna:  24.01. 2011 – 10.02. 2011 

Sesja  egzaminacyjna poprawkowa:  11.02. 2010 – 24.02. 2011 

 
Semestr letni: 

1. 25, 26, 27.02.2011 

2. 11, 12, 13.03.2011 

3. 25, 26, 27.03.2011 

4. 01, 02, 03.04.2011 

5. 08, 09, 10.04.2011 

6. 13, 14, 15.05.2011 

7. 27, 28, 29.05.2011 

8. 10, 11, 12.06.2011 

Dodatkowe zjazdy na ćwiczenia: 

1. 18, 19, 20.03.2011 

2. 15, 16, 17.04.2011 

3. 06, 07, 08.05.2011 

4. 03, 04, 05.06.2011 

Sesja egzaminacyjna:  13.06. 2011 – 03.07. 2011 

Sesja egzaminacyjna poprawkowa:  10.09. 2011 – 25.09. 2011 
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STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W SZCZECINIE 
KIERUNEK – ADMINISTRACJA 

Semestr zimowy: 

1. 08, 09, 10.10.2010 

2. 22, 23, 24.10.2010 

3. 05, 06, 07.11.2010 

4. 19, 20, 21.11.2010 

5. 26, 27, 28.11.2010 

6. 03, 04, 05.12.2010 

7. 17, 18, 19.12.2010 

8. 14, 15, 16.01.2011 

9. 28, 29, 30.01.2011 

Sesja egzaminacyjna: 31.01. 2011 – 13.02. 2011 

Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 14.02. 2011 – 02.03. 2011 

 

Semestr letni: 

1. 04, 05, 06.03.2011 

2. 18, 19, 20.03.2011 

3. 01, 02, 03.04.2011 

4. 15, 16, 17.04.2011 

5. 06, 07, 08.05.2011 

6. 20, 21, 22.05.2011 

7. 27, 28, 29.05.2011 

8. 03, 04, 05.06.2011 

9. 17, 18, 19.06.2011 

Sesja egzaminacyjna: 20.06. 2011 – 03.07. 2011 

Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 10.09. 2011 – 25.09. 2011 
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STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 
KIERUNEK – ADMINISTRACJA  

Semestr zimowy: 

1. 01, 02, 03.10.2010 

2. 15, 16, 17.10.2010 

3. 05, 06, 07.11.2010 

4. 26, 27, 28.11.2010 

5. 03, 04, 05.12.2010 

6. 10, 11, 12.12.2010 

7. 17, 18, 19.12.2010 

8. 07, 08, 09.01.2011 

9. 21, 22, 23.01.2011 

Sesja egzaminacyjna:  24.01. 2011 – 10.02. 2011 

Sesja  egzaminacyjna poprawkowa:  11.02. 2011 – 24.02. 2011 

Semestr letni: 

1. 25, 26, 27.02.2011 

2. 11, 12, 13.03.2011 

3. 25, 26, 27.03.2011 

4. 01, 02, 03.04.2011 

5. 08, 09, 10.04.2011 

6. 13, 14, 15.05.2011 

7. 20, 21, 22.05.2011 

8. 27, 28, 29.05.2011 

9. 10, 11, 12.06.2011 

Sesja egzaminacyjna :  13.06. 2011 – 30.06. 2011 

Sesja egzaminacyjna poprawkowa :  10.09. 2011 – 25.09. 2011 
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1.11. PROCEDURY PRZYJĘD/ZAPISÓW NA STUDIA 

        KIERUNEK: PRAWO - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNE 

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2011/2012 

NOWA MATURA * STARA MATURA ** 

konkurs świadectw  - max. 100 pkt konkurs świadectw - max. 100 pkt 

Przedmiot 

Mnożnik 
przedmiotu 

poziom 
rozszerzony 

Mnożnik 
przedmiotu 

poziom 
podstawowy 

Przedmiot 
Skala ocen (1- 6) 

                     
Grupa I    (PI) 

0,5 0,25 
2 3 4 5 6 

                 Grupa I    (PI) 10 20 30 40 50 

                    
Grupa II   (PII) 

0,3 0,15 

                 Grupa II   (PII) 6 12 18 24 30 

                 Grupa III   (PIII) 
4 8 12 16 20 

                    
Grupa III   (PIII) 

0,2 0,1 

Przedmiot 
Skala ocen (2 - 5) 

  

3 4 5 

                 Grupa I    (PI) 10 30 50 

                 Grupa II   (PII) 6 18 30 

                 Grupa III   (PIII) 4 12 20 

W = (0,5xPI
R
  0,25xPI

P
) + (0,3xPII

R
  0,15xPII

P
) 

+ (0,2xPIII
R
  0,1xPIII

P
) 

W = PI + PII + PIII 

 

• Podstawą postępowania kwalifikacyjnego są wyniki egzaminu: "nowa matura" - egzaminu pisemnego; "stara 

matura" - egzaminu pisemnego albo ustnego.  

• Oceny z egzaminu maturalnego/dojrzałości zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami i według wzorów 

podanych w tabeli. 

*  "Nowa matura" 
          1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten 

przedmiot. 

  2. Grupa I, II, III - przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku/specjalności studiów (patrz tabela nr 

2). 

  3.Podczas obliczania wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym, dany przedmiot może być brany pod uwagę  

tylko jeden raz. 

4. Litera "P" przy skrócie we wzorze oznacza poziom podstawowy, litera "R" poziom 

rozszerzony. 

      5. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotu zdanego na dwóch poziomach (nowa matura), pod uwagę brany 

jest wynik korzystniejszy dla kandydata. 

 6.Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo 

przez współczynnik 1,5 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku (specjalności) studiów 

(nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym np. biologia, historia), z zastrzeżeniem, że 

suma uzyskanych punktów przez kandydata w algorytmie określonym  

w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów nie może przekroczyć maksimum punktów 

możliwych do uzyskania według tych kryteriów. 

7. oznacza albo           

**  "Stara matura" 
          1.Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie dojrzałości to pod uwage będzie brana ocena z danego 

przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły średniej. 

2. Grupa I, II, III - przedmioty do wyboru, w zależności od wybranego kierunku/specjalności studiów (patrz tabela nr 

2). 

  3. oznacza albo 
          



 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów 

Przedmioty Grupa I (R/P) 
Przedmioty Grupa II 

(R/P) 

Przedmioty 

Grupa III (R/P) 

R= 0,5 

P = 0,25 

R = 0,3 

P = 0,15 

R = 0,2 

P = 0,1 

 

 

 

Prawa                 

i 

Administracji 

Prawo Stacjonarne Jednolite magisterskie Język polski albo  

Język mniejszości 

narodowej 

Historia albo 

Matematyka albo 

Filozofia albo Wiedza o 

społeczeństwie albo 

Geografia 

Język obcy 

nowożytny 

Prawo Niestacjonarne Jednolite magisterskie Język polski albo 

Język mniejszości 

narodowej 

Historia albo 

Matematyka albo 

Filozofia albo Wiedza o 

społeczeństwie albo 

Geografia 

Język obcy 

nowożytny 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Wydziału WPiA US z dnia 19 marca 2010r. w sprawie kryteriów i zasad kwalifikacji obowiązujących kandydatów na 
studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji US oraz w Punkcie konsultacyjnym w Gorzowie Wlkp. na rok akademicki 

2011/2012 

Wydział Prawa i Administracji  

 
STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 

  

  

Kierunek 
studiów Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2011/2012   

Administracja - 
studia II stopnia 

Na studia będą przyjmowani kandydaci posiadający tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, na podstawie 
kompletu złożonych dokumentów. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1.12. NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE NA WYDZIALE (WŁĄCZAJĄC W TO PROCEDURY 

DOTYCZĄCE UZNAWANIA) 

 
 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz 

akty wykonawcze do tej ustawy, 

 Uchwała Senatu US z dnia 14 czerwca 2006r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, 

 Uchwala Senatu US z dnia 31 marca 2010r. Regulamin studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, 

 Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 stycznia 

2006 w sprawie ujednolicenia i zmiany zasad zaliczania studiów na podstawie Europejskiego 

Systemu Transferu Punktów (ECTS) oraz zmiany programu i planu studiów na WPiA US na 

kierunku: prawo, tekst dostępny na stronie: 

http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1130&Itemid=2

88 

 

 Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 

2008 roku w sprawie uchwalenia planu studiów i programu nauczania dla kierunku: Prawo oraz 

zasad zaliczania studiów z uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu Transferu Punktów 

(ECTS). Teksty powyższych aktów (oraz inne jak np. zarządzenia Dziekana) są dostępne na stronie 

WPiA US pod adresem 

http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=15

9 

 Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nr 90 2008/2009 z dnia 

19 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu studiów dla kierunku: Administracja oraz zasad 

zaliczania studiów z uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), 

tekst dostępny na stronie www WPiA US 

http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1131&Itemid=2

89 

 

 

WYCIĄG Z UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

Z DNIA 20 STYCZNIA 2006 ROKU W SPRAWIE UJEDNOLICENIA I ZMIANY ZASAD ZALICZANIA STUDIÓW NA 

PODSTAWIE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU PUNKTÓW (ECTS) ORAZ ZMIANY PROGRAMU I PLANU 

STUDIÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NA KIERUNKU: PRAWO 

 

[…] 

§ 1 

 

Uchwała określa program i plan studiów na kierunku: Prawo, na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz warunki i zasady zaliczania kolejnych lat studiów, 

ukończenia studiów i uzyskania dyplomu magistra z uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu 

Transferu Punktów (ECTS). 

 

§ 2 

 

1. Program studiów obejmuje 3 grupy przedmiotów objęte punktacją ECTS: 

1/ obowiązkowe - przedmioty z grupy A  

2/ fakultatywne - przedmioty z grupy B i C  

2. Program studiów obejmuje także: 

1/ szkolenie biblioteczne (nieobjęte punktacją ECTS) 

2/ seminarium magisterskie w wymiarze 120 godzin w okresie dwóch lat akademickich (objęte punktacją       

ECTS) 

http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1130&Itemid=288
http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1130&Itemid=288
http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=159
http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=159
http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1131&Itemid=289
http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1131&Itemid=289
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3/ praktykę programową na studiach stacjonarnych w wymiarze 4 tygodni odbywaną po III albo IV roku  

studiów (objętą punktacją ECTS) 

3. Program studiów na kierunku: Prawo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Student odbywa zajęcia według planu studiów stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

2. Plan studiów zawiera wykaz przedmiotów obligatoryjnych (grupa A) i egzaminów z tych przedmiotów  

w układach semestralnych i godzinowych oraz zestawienie przedmiotów fakultatywnych (grupa B i C).  

 

§ 4 

 

1. Punktacji ECTS podlegają:  

1/ wykłady kończące się egzaminem – od 4 do 12 punktów (szczegółowa punktacja w programie studiów 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały) 

2/ konwersatoria należące do przedmiotów fakultatywnych grupy C, kończące się zaliczeniem – 4 punkty 

3/ seminaria magisterskie – 6 punktów za każdy rok akademicki (łącznie 12 punktów)  

4/ napisanie pozytywnie ocenionej przez promotora pracy magisterskiej – 13 punktów 

5/ praktyka programowa na studiach stacjonarnych – 4 punkty 

2. Liczba punktów przyporządkowana poszczególnym przedmiotom odpowiada godzinowemu rozkładowi 

zajęć oraz nakładowi pracy wymaganemu od studenta. 

 

§ 5 

 

1. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie łącznie 300 

punktów za wszystkie przedmioty z grupy A, za wybrane przedmioty z grup B i C, za praktykę 

programową oraz za napisanie pozytywnie ocenionej przez promotora pracy magisterskiej. 

2. Warunkiem zaliczenia drugiego, trzeciego, czwartego i piątego roku studiów jest uzyskanie przez 

studenta co najmniej 60 punktów za przedmioty z grupy A oraz za wybrane przedmioty z grupy B lub C. 

3. Warunkiem zaliczenia pierwszego roku jest zdanie wszystkich obowiązkowych przedmiotów 

przepisanych planem studiów oraz odbycie szkolenia bibliotecznego. 

4. Liczba punktów uzyskanych przez studenta w semestrze może być niższa niż 30, jeśli zaliczył on 

wszystkie przedmioty obowiązkowe.  

5. Brakującą liczbę punktów student uzupełnia w toku studiów. 

 

§ 6 

 

1. Student w okresie studiów zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów z grupy A, co 

najmniej 3 przedmiotów z grupy B i co najmniej 4 przedmiotów z grupy C. 

2. Student może uzyskać w przeciągu jednego roku akademickiego liczbę punktów większą niż 60. 

3. Nadwyżka powyżej 60 punktów doliczana jest do ogólnej liczby punktów zgromadzonych przez studenta, 

nie zwalnia jednak od obowiązku zaliczenia egzaminów z przedmiotów z grupy A na kolejnych latach 

studiów. 

 

 

§ 7 

 

Szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów przez studentów studiów niestacjonarnych 

określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 8 

 

Zaliczenia semestru (roku) studentom biorącym udział w programie ERASMUS/SOCRATES dokonuje się 

na podstawie zasad stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 
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§ 9 

 

Liczbę punktów uzyskanych przez studenta w roku akademickim potwierdza się wpisem w indeksie. 

[…] 

 

1.13. WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR ECTS  

 

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Koordynatorem Wydziałowym  

ds. Procesu Bolońskiego i Punktacji ECTS jest dr Izabela Gawłowicz, adiunkt w Katedrze Prawa 

Międzynarodowego. Kontakt z Koordynatorem Wydziałowym jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną na 

adres izagaw@mec.univ.szczecin.pl ,oraz kontakt osobisty w czasie cotygodniowych konsultacji w środy  

w godzinach 16.00 – 17.00, pokój nr 326, budynek przy ul. Narutowicza 17a. 

mailto:izagaw@mec.univ.szczecin.pl
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Częśd II.  

INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW: 
 

2.1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (DYPLOMY, TYTUŁY ZAWODOWE, STOPNIE NAUKOWE) 

 

Student uzyskuje po ukończeniu studiów (uzyskaniu absolutorium oraz złożeniu egzaminu magisterskiego) 

tytuł zawodowy magistra. 

Wydział ma również prawo do nadawania stopni naukowych: doktora nauk prawnych (od 1996 r.) oraz 

doktora habilitowanego nauk prawnych (od 2005 r.). 
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2.2. SCHEMAT STRUKTURY PROGRAMU WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ECTS 

 

Studia Stacjonarne – Prawo  – rok akademicki 2010/2011 

Lp. Przedmioty obowiązkowe 
Semestry  Punkty 

ECTS I II III IV V VI VII VIII IX X 

1.  Wstęp do prawoznawstwa 60E           8 

2.  Logika prawnicza 60E          9 

3. Przedmiot społeczny I 30ZO          3 

4. Prawo rzymskie 30 45E         7 

5. Historia powszechna 

prawa 

15 30E         5 

6. Prawo konstytucyjne 45 60E         9 

7. Przedmiot społeczny II  30ZO         3 

8. Wychowanie fizyczne 30 30ZO         2 

9. Język obcy europejski  30 30 30 30ZO      5 

10. Historia prawa polskiego   45E        5 

11. Filozofia prawa   30E        4 

12. Doktryny polityczno - 

prawne  

  30 30E       5 

13. Prawo cywilne I (część 

ogólna i zobowiązania) 

  60 60E       10 

14. Prawo karne   60 45E       8 

15. Prawo administracyjne   60 60E       10 

16. Prawo finansowe i 

finansów publicznych 

   60 45E      7 

17. Prawo gospodarcze 

publiczne 

    90E      7 

18. Postępowanie 

administracyjne i sądowo-

administracyjne 

    75E      8 

19. Prawo cywilne II (część 

rzeczowa oraz rodzinne i 

spadkowe) 

    60 60E     10 

20. Prawo międzynarodowe 

publiczne 

    60 60E     8 

21. Prawo samorządowe     

 

30 

 

30E      5 

22. Prawo rynku finansowego      75E 

 

    6 

23. Prawo Unii Europejskiej        60E    7 

24. Prawo własności 

intelektualnej 

      60E    7 

25. Kryminalistyka       60E    7 
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E - egzamin 

ZO - zaliczenie z oceną 

PRZEDMIOTY DO WYBORU GRUPA A: 

1. ŁACIŃSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA 

2. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

3. PRZEDMIOT SPOŁECZNY I: FILOZOFIA ALBO SOCJOLOGIA 

4. PRZEDMIOT SPOŁECZNY II: ETYKA PRAWNICZA ALBO PODSTAWY PSYCHOLOGII 

5. PRAWO WYZNANIOWE 

6. JĘZYK OBCY EUROPEJSKI; JĘZYK ANGIELSKI ALBO JĘZYK NIEMIECKI 

7. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU - GRUPA B:  60 GODZIN, 6 PUNKTÓW ZA PRZEDMIOT (STUDENT  

W CZASIE STUDIÓW MA OBOWIĄZEK ZALICZYĆ 6 (I-III ROK) ALBO 3 (IV-V ROK)   

PRZEDMIOTÓW Z TEJ GRUPY) 

 

1. Arbitraż i mediacja 

2. Ekonomia 

3. Historia administracji 

4. Kontrola finansowa – audyt wewnętrzny 

5. Kryminologia 

6. Ochrona praw człowieka 

7. Organizacje pozarządowe 

8. Organy pomocy prawnej 

9. Podstawy sprawozdawczości finansowej 

10. Postępowanie upadłościowe i naprawcze 

11. Praktyczne uczestnictwo w procesie sądowym  

12. Prawo dyplomatyczne i konsularne 

13. Prawo karne skarbowe 

26. Prawo pracy       90E    7 

27. Prawo handlowe       60 60E   8 

28. Prawo podatkowe       60 60E   8 

29. Postępowanie cywilne       60 60E   8 

30. Seminarium magisterskie       30 30   6 

31. Teoria prawa          60E  7 

32. Zasady techniki 

normotwórczej 

        60E  7 

33. Prawo międzynarodowe 

prywatne 

         30E 5 

34. Seminarium magisterskie         30 30ZO 6 

35. Praktyka programowa po 

III albo IV roku (4 

tygodnie) 

          4 
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14. Prawo miejscowe jednostek samorządu terytorialnego 

15. Prawo morskie 

16. Prawo policyjne 

17. Prawo samorządowe 

18. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji 

19. Samorząd gospodarczy i zawodowy 

20. Studencka Poradnia Prawna. 

21. Teoria organizacji i zarządzania 

 

PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU - GRUPA C:  30 GODZIN, 3 (I-III ROK) ALBO 4 (IV-V ROK) PUNKTY 

ZA PRZEDMIOT (STUDENT W CZASIE STUDIÓW MA OBOWIĄZEK ZALICZYĆ 6 (I-III ROK) ALBO 4 (IV-V ROK) 

PRZEDMIOTY Z TEJ GRUPY) 

 

1. Jurisdictions and Legal Professions in Europe and Abroad  

2. Międzynarodowe postępowanie cywilne 

3. Nacjonalizmy europejskie XIX i XX w. 

4. Ochrona pokrzywdzonego w systemie polskiego postępowania karnego 

5. Polityka gospodarcza 

6. Postępowanie dyscyplinarne w systemie polskiego prawa. 

7. Prawo antymonopolowe i regulacyjne 

8. Prawo celne 

9. Prawo finansowe Unii Europejskiej 

10. Prawo gospodarki komunalnej 

11. Prawo kanoniczne 

12. Prawo komunikacji elektronicznej 

13. Prawo ubezpieczeń społecznych 

14. Prawo wykroczeń 

15. Principles of Co-operation Between Governments, Regional and Local Governments, Independent 

Authorities and European Agencies in the European integration 

16. Procedury podejmowania działalności gospodarczej 

17. Protection of the Person and Legal Diversity: in Europe and Abroad.  

18. Representative Democracy and Government of the European Union 

19. Przestępczość gospodarcza 

20. Przestępczość nieletnich i postępowanie w sprawach nieletnich 

21. Psychiatria sądowa 

22. Sądownictwo konstytucyjne we współczesnej Europie. 

23. Struktura przestępstwa w świetle współczesnej dogmatyki prawa karnego – tylko dla SSP 

24. The Legal Framework of the Cooperation Between Europe and Russia 

25. The Relationship between the European Space of Liberty, Security and Justice and the Common 

Security Policy in The Fight Against Terrorism 

26. Tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym 

27. Ustrój organów ochrony prawnej 

28. Wiktymologia 

29. Współczesne ustroje państwowe 

30. Zasady tworzenia prawa w Polsce i Unii Europejskiej 

31. Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej 
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STUDIA NIESTACJONARNE – PRAWO  – rok akademicki 2010/2011 

LP. Przedmioty obowiązkowe 
Semestry  Punkty 

ECTS I II III IV V VI VII VIII IX X 

1. Wstęp do prawoznawstwa 45E          8 

2. Przedmiot społeczny  30ZO          3 

3. Logika prawnicza  45E         9 

4. Prawo rzymskie 15 30E         7 

5. Historia powszechna prawa 15 15E         5 

6. Prawo konstytucyjne 15 30E         9 

7. Język obcy europejski  30 15 15 15ZO      6 

8. Historia prawa polskiego   30E        5 

9. Filozofia prawa   30E        4 

10. Doktryny polityczno - 

prawne  

  15 30E       5 

11. Prawo cywilne I (część 

ogólna i zobowiązania) 

  45 45E       10 

12. Prawo karne   30 45E       8 

13. Prawo administracyjne   45 45E       10 

14. Prawo finansowe i finansów 

publicznych 

   30 45E      7 

15. Prawo gospodarcze 

publiczne 

    

 

45E      7 

16. Postępowanie 

administracyjne i sądowo-

administracyjne 

    45E      8 

17. Prawo cywilne II (część 

rzeczowa oraz rodzinne i 

spadkowe) 

    45 45E     10 

18. Prawo międzynarodowe 

publiczne 

    30 30E     8 

19. Prawo samorządowe     15 30E     5 

20. Prawo rynku finansowego      45E     6 

21. Prawo Unii Europejskiej        45E    8 

22. Prawo własności 

intelektualnej 

       30E   7 

23. Kryminalistyka       30E    7 

24. Prawo pracy       30E    8 

25. Prawo handlowe       30 30E   8 

26. Prawo podatkowe       30 30E   8 

27. Postępowanie cywilne       30 30E   8 

28. Seminarium magisterskie       30 30   6 
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E - egzamin 

ZO - zaliczenie z oceną 

PRZEDMIOTY DO WYBORU GRUPA A: 

1. ŁACIŃSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA 

2. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

3. PRZEDMIOT SPOŁECZNY: FILOZOFIA ALBO SOCJOLOGIA ALBO ETYKA PRAWNICZA ALBO PODSTAWY 

PSYCHOLOGII 

4. PRAWO WYZNANIOWE 

5. JĘZYK OBCY EUROPEJSKI: JĘZYK ANGIELSKI ALBO JĘZYK NIEMIECKI 

6. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU - GRUPA B:  30 GODZIN, 6 PUNKTÓW ZA PRZEDMIOT (STUDENT W 

CZASIE STUDIÓW MA OBOWIĄZEK ZALICZYĆ 6 (I-III ROK) ALBO 3 (IV-V ROK)  PRZEDMIOTÓW Z TEJ 

GRUPY) 

 

1. Arbitraż i mediacja 

2. Ekonomia 

3. Historia administracji 

4. Kontrola finansowa – audyt wewnętrzny 

5. Kryminologia 

6. Ochrona praw człowieka 

7. Organizacje pozarządowe 

8. Organy pomocy prawnej 

9. Podstawy sprawozdawczości finansowej 

10. Postępowanie upadłościowe i naprawcze 

11. Praktyczne uczestnictwo w procesie sądowym  

12. Prawo dyplomatyczne i konsularne 

13. Prawo karne skarbowe 

14. Prawo miejscowe jednostek samorządu terytorialnego 

15. Prawo morskie 

16. Prawo policyjne 

17. Prawo samorządowe 

18. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji 

19. Samorząd gospodarczy i zawodowy 

20. Studencka Poradnia Prawna. 

21. Teoria organizacji i zarządzania 

 

29. Teoria prawa          30E  7 

30. Zasady techniki 

normotwórczej 

         30E 7 

31. Prawo międzynarodowe 

prywatne 

         15E 5 

32. Seminarium magisterskie         30 30ZO 6 
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PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU - GRUPA C:  15 GODZIN, 3 (I-III ROK) ALBO 4 (IV-V ROK) PUNKTY 

ZA PRZEDMIOT (STUDENT W CZASIE STUDIÓW MA OBOWIĄZEK ZALICZYĆ 6 (I-III ROK) ALBO 4 (IV-V ROK) 

PRZEDMIOTY Z TEJ GRUPY) 

 

1. Jurisdictions and Legal Professions in Europe and Abroad  

2. Międzynarodowe postępowanie cywilne 

3. Nacjonalizmy europejskie XIX i XX w. 

4. Ochrona pokrzywdzonego w systemie polskiego postępowania karnego 

5. Polityka gospodarcza 

6. Postępowanie dyscyplinarne w systemie polskiego prawa. 

7. Prawo antymonopolowe i regulacyjne 

8. Prawo celne 

9. Prawo finansowe Unii Europejskiej 

10. Prawo gospodarki komunalnej 

11. Prawo kanoniczne 

12. Prawo komunikacji elektronicznej 

13. Prawo ubezpieczeń społecznych 

14. Prawo wykroczeń 

15. Principles of Co-operation Between Governments, Regional and Local Governments, Independent 

Authorities and European Agencies in the European integration 

16. Procedury podejmowania działalności gospodarczej 

17. Protection of the Person and Legal Diversity: in Europe and Abroad.  

18. Representative Democracy and Government of the European Union 

19. Przestępczość gospodarcza 

20. Przestępczość nieletnich i postępowanie w sprawach nieletnich 

21. Psychiatria sądowa 

22. Sądownictwo konstytucyjne we współczesnej Europie. 

23. Struktura przestępstwa w świetle współczesnej dogmatyki prawa karnego – tylko dla SSP 

24. The Legal Framework of the Cooperation Between Europe and Russia 

25. The Relationship between the European Space of Liberty, Security and Justice and the Common 

Security Policy in The Fight Against Terrorism 

26. Tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym 

27. Ustrój organów ochrony prawnej 

28. Wiktymologia 

29. Współczesne ustroje państwowe 

30. Zasady tworzenia prawa w Polsce i Unii Europejskiej 

31. Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej 
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STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA – ADMINISTRACJA – rok akademicki 2009/2010 

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego nr 90 2008/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie 
uchwalenia planu studiów dla kierunku: Administracja oraz zasad zaliczania studiów z uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu Transferu 
Punktów (ECTS) 

 

 

Lp. 

K
o

d
 p

rz
e
d

m
io

tu
 

Przedmiot 

F
o

rm
a
 z

a
li

cz
e
n

ia
 

E
g
z
/ 

z
a
l 

 p
o
 s

em
. 

Godziny zajęć,  

w tym: 

Liczba godzin 

E 
C 

T 

S 

I rok II rok 

Razem w ćw s 

I sem. 

 

II sem. 

 

III sem. 

 

IV sem. 

 

w ćw s w ćw s w ćw s w ćw s 

A Przedmioty podstawowe (wspólne dla wszystkich specjalności) 

1 A01 Zasady ustroju politycznego państwa  E I 30 20 10  20 10           6 

2 A02 
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-

ekonomicznej  
E I 30 20 10  20 10           6 

3 A03 Postępowanie sądowo-administracyjne  E II 30 20 10     20 10        6 

4 A04 
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii 

Europejskiej  
E III 30 20 10        20 10     6 

Razem: 120 80 40  40 20  20 10  20 10     24 

B Przedmioty kierunkowe (wspólne dla wszystkich specjalności) 

5 B05 Prawo gospodarcze publiczne E I 15 15   15            3 

6 B06 Prawo międzynarodowe publiczne E I 30 20 10  20 10           4 

7 B07 Organizacyjno-prawne aspekty ochrony środowiska  E II 15 15      15         3 

8 B08 Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych E II 15 15      15         3 

9 B09 Publiczne prawo konkurencji  E II 30 20 10     20 10        4 

10 B10 Socjologia organizacji  E III 15 15         15      3 

11 B11 Ochrona praw człowieka E III 15 15         15      3 

12 B12 Prawo karne skarbowe  E III 30 20 10        20 10     4 

13 B13 Wykładnia i stosowanie prawa E IV 30 20 10           20 10  4 

14 B14 Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej  E IV 45 30 15           30 15  5 

15 B15 System ochrony prawnej w Unii Europejskiej  E IV 45 30 15           30 15  5 

16 B16 Zarządzanie zasobami ludzkimi  E IV 30 20 10           20 10  3 
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Razem: 315 235 80  35 10  50 10  50 10  100 50  44 

B1 Przedmioty specjalnościowe - administracja ogólna 

17 B117 Wstęp do prawoznawstwa zo II 30 20 10     20 10        3 

18 B118 Podstawy prawa cywilnego zo II 30 20 10     20 10        3 

19 B119 Podstawy prawa i postępowania karnego zo II 30 20 10     20 10        3 

20 B120 Prawo administracyjne zo III 30 20 10        20 10     3 

21 B121 Prawo pracy zo III 30 20 10        20 10     3 

22 B122 Podstawy postępowania cywilnego zo IV 15 15            15   3 

23 B123 Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej zo IV 15 15            15   3 

Razem: 180 130 50     60 30  40 10  30   21 

Razem A+B+B1 (ogółem - administracja ogólna): 615 445 170  75 30  130 50  110 30  130 50  89 

B2 Przedmioty specjalnościowe - administracja samorządowa 

24 B217 Prawo samorządowe zo II 30 20 10     20 10        3 

25 B218 System podatków i opłat lokalnych zo II 15 15      15         3 

26 B219 Gospodarka komunalna zo II 15 15      15         3 

27 B220 Postępowanie egzekucyjne w administracji zo III 30 20 10        20 10     3 

28 B221 Samorządowe prawo pracy zo III 30 20 10        20 10     3 

29 B222 Postępowanie podatkowe i kontrola skarbowa zo III 30 20 10        20 10     3 

30 B223 Prawo finansów publicznych zo IV 30 20 10           20 10  3 

Razem: 180 130 50     50 10  60 30  20 10  21 

Razem A+B+B2 (ogółem - administracja samorządowa): 615 445 170  75 30  120 30  130 50  120 60  89 

B3 Przedmioty specjalnościowe - bezpieczeństwo publiczne 

31 B317 Kryminologia zo II 30 20 10     20 10         3 

32 B318 Administracja wymiaru sprawiedliwości zo II 30 20 10     20 10        3 

33 B319 Podstawy prawa i postępowania karnego zo II 30 20 10     20 10        3 

34 B320 Zasady ścigania przestępstw zo III 15 15         15      3 

35 B321 Wybrane zagadnienia nauki o przestępstwie zo III 15 15         15      3 

36 B322 Aspekty prawne stanów nadzwyczajnych zo IV 30 20 10        20 10     3 

37 B323 Administracja zarządzania kryzysowego zo IV 30 20 10           20 10  3 

Razem: 180 130 50     60 30  50   20 10  21 
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Razem A+B+B3 (ogółem - bezpieczeństwo publiczne): 615 445 170  75 30  130 50  120 30  120 60  89 

C Przedmioty do wyboru dla wszystkich specjalności 

38 C17 Przedmiot do wyboru  zo I 15 15   15            1 

39 C18 Przedmiot do wyboru  zo I 15 15   15            1 

40 C19 Przedmiot do wyboru  zo I 15 15   15            1 

41 C20 Przedmiot do wyboru  zo II 15 15      15         1 

42 C21 Przedmiot do wyboru  zo II 15 15      15         1 

43 C22 Przedmiot do wyboru  zo II 15 15      15         1 

44 C23 Przedmiot do wyboru  zo III 15 15         15      1 

45 C24 Przedmiot do wyboru  zo III 15 15         15      1 

46 C25 Przedmiot do wyboru  zo III 15 15         15      1 

47 C26 Przedmiot do wyboru  zo IV 15 15            15   1 

48 C27 Przedmiot do wyboru  zo IV 15 15            15   1 

  Razem:   165 165   45   45   45   30   11 

S Seminarium magisterskie dla wszystkich specjalności                   

49 S17 Seminarium magisterskie z  105   105   15          5 

 S17 Seminarium magisterskie z           30       5 

 S17 Seminarium magisterskie z              30    5 

 S17 Seminarium magisterskie z                 30 5 

Razem dla specjalności: administracja ogólna [A+B+B1+C+S]   885 610 170 105 120 30 15 175 50 30 155 30 30 160 50 30 120 

Razem dla specjalności: administracja samorządowa [A+B+B2+C+S]   885 610 170 105 120 30 15 165 30 30 175 50 30 150 60 30 120 

Razem dla specjalności: administracja – bezpieczeństwo publiczne 

[A+B+B3+C+S] 
 
 

 885 610 170 105 120 30 15 175 50 30 165 30 30 150 60 30 120 

Objaśnienia skrótów: 

E  – egzamin 

zo  – zaliczenie z oceną 

z  – zaliczenie 

w  – wykład 

ćw  – ćwiczenia 

s  – seminarium



 

 

 

 

 

Przedmioty do wyboru: 

 

1. Prawo własności intelektualnej  

2. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw 

3. Podstawy prawa organizacji międzynarodowych 

4. Teoria organizacji i zarządzania 

5. Międzynarodowe prawo podatkowe  

6. Administracja wobec organizacji pozarządowych 

7. Organizacja i funkcjonowanie administracji niezespolonej  

8. Systemy tworzenia prawa w Polsce i Unii Europejskiej 

9. Publiczne prawo bankowe  

10. .Postępowanie upadłościowe i naprawcze 

11. .Prawo finansowe Unii Europejskiej 

12. .Podstawy sprawozdawczości finansowej 

13. Europejskie prawo traktatowe 

14. Gospodarcza administracja publiczna 

15. Międzynarodowe postępowanie cywilne 

16. Samorząd gospodarczy i zawodowy 

17. Techniki normotwórcze 

18. Prawo wyznaniowe 

19. Zamówienia publiczne 

20. System samorządu terytorialnego a organizacje pozarządowe 

21. Systemy finansowania samorządu terytorialnego 



 

2.3. EGZAMINY KOOCOWE 

 

Wszelkie kwestie dotyczące egzaminów końcowych określa „Regulamin studiów Uniwersytetu 

Szczecińskiego” z dnia 31 marca 2010r., przyjęty uchwałą Senatu US, w szczególności § 48 - 56. 

 

Wyciąg z regulaminu studiów w US: 

 

 

 

„Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 

 

§ 48 

 

1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub 

inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach, których plan studiów i program 

nauczania to przewidują albo złożeniem egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach, 

których plan studiów i program nauczania nie przewidują przygotowania pracy dyplomowej.  

Studia II stopnia i jednolite studia magisterskie kończą się złożeniem pracy dyplomowej (magisterskiej) 

i egzaminem dyplomowym. 

2. Decyzję w sprawie wyboru sposobu ukończenia studiów I stopnia, o którym mowa w ust. 1, podejmuje 

rada wydziału. Decyzja ta winna znaleźć odzwierciedlenie w planie studiów i programie nauczania. 

 

§ 49 

 

1. Praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska) musi być wykonana samodzielnie, spełniać 

formalne i merytoryczne kryteria właściwe dla danego kierunku i specjalności studiów określone przez 

radę wydziału oraz zostać złożona w formie drukowanej i elektronicznej. 

2. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem profesora albo doktora habilitowanego. 

3. W uzasadnionych sytuacjach rada wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową adiunkta 

lub starszego wykładowcę ze stopniem doktora, w tym także z innego wydziału lub spoza Uczelni. 

4. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, powodującej opóźnienie terminu złożenia 

pracy dyplomowej, dziekan w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki obowiązany jest 

wyznaczyć nauczyciela akademickiego, który podejmie obowiązek kierowania pracą dyplomową. 

5. Tematy prac dyplomowych na studiach I stopnia, studiach II stopnia oraz na jednolitych studiach 

magisterskich powinny być ustalone i zatwierdzone przez radę wydziału lub upoważniony przez nią 

podmiot nie później niż na pół roku przed regulaminowym terminem ukończenia studiów. 

6. Zmianę tematów prac dyplomowych zatwierdza rada wydziału lub upoważniony przez nią podmiot. 

7. Studentowi przysługuje wybór osoby, pod której kierunkiem chce wykonać pracę dyplomową, na 

zasadach przyjętych przez radę wydziału, spośród uprawnionych do tego nauczycieli akademickich, 

wyrażających zgodę na kierowanie pracą dyplomową. 

8. Wybór, o którym mowa w ust. 6 musi nastąpić nie później niż w terminie rozpoczęcia, zgodnie  

z planem studiów na danym kierunku seminarium dyplomowego (licencjackiego, inżynierskiego lub 

magisterskiego).  

9. Student ma prawo dokonać zmiany kierującego pracą dyplomową w okresie poprzedzającym ustalenie 

mu w trybie ust. 4 tematu pracy dyplomowej. Zmiana w okresie późniejszym możliwa jest jedynie za 

zgodą promotora dotychczasowego i nowo wybranego. 

10. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe studenta oraz 

obszary badawcze właściwej jednostki organizacyjnej. 

11. Student za zgodą promotora i dziekana może napisać pracę dyplomową w języku obcym. 

12. W przypadku pracy dyplomowej eksperymentalnej oraz związanej z badaniami w terenie kierownik 

jednostki dydaktycznej, w której wykonywana jest taka praca dyplomowa, może wyznaczyć,  

w porozumieniu z kierującym nią, opiekuna spośród pracowników jednostki. Do zadań opiekuna należy 
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pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej części pracy dyplomowej, rozwiązywanie problemów 

technicznych oraz nadzór nad bezpieczeństwem studenta. 

 

§ 50 

 

1. Pracę dyplomową student winien złożyć w terminie uzgodnionym z promotorem, nie później niż do 

końca ostatniego semestru studiów, co stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego na 

ostatnim semestrze studiów. 

2. Wobec studenta, który uzyskał wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów przewidzianych planem 

studiów i programem nauczania oprócz seminarium dyplomowego dziekan wydaje decyzję  

o powtarzaniu seminarium dyplomowego albo o skreśleniu z listy studentów. 

3. Student, który został skreślony z listy studentów z przyczyny określonej w ust. 2 może wznowić studia 

w ciągu roku od daty skreślenia z powtarzaniem seminarium dyplomowego bez uzupełniania różnic 

programowych. 

4. Wznowienie studiów w trybie ust. 3 możliwe jest tylko raz w toku studiów. Kolejne wznowienie 

studiów następuje według zasad i trybu wznowienia studiów, o którym mowa w § 41 ust. 2. 

§ 51 

 

1. Ocenę pracy dyplomowej przeprowadzają niezależnie promotor oraz recenzent. 

2. Recenzentem może być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej doktora. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może powołać jako recenzenta osobę posiadającą 

stopień naukowy co najmniej doktora z innego wydziału lub spoza Uczelni. 

3. W przypadku, gdy promotorem pracy dyplomowej jest adiunkt albo starszy wykładowca ze stopniem 

doktora, recenzję sporządza profesor albo doktor habilitowany. 

4. Oceny pracy dyplomowej sporządzane są na piśmie i składane w aktach osobowych studenta. 

5. Student ma prawo, na trzy dni przed egzaminem dyplomowym, zapoznać się z oceną pracy 

dyplomowej. 

6. W przypadku jednej negatywnej oceny pracy dyplomowej o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego 

decyduje dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. 

 

§ 52 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

1) uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych planem studiów  

i programem nauczania; 

2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej lub dopuszczenie jej do egzaminu  

w trybie § 51 ust. 5. 

3) w systemie punktów zaliczeniowych (ECTS) spełnienie wszystkich wymagań określonych planem 

studiów i programem nauczania oraz zdobycie:  

a) na studiach I stopnia co najmniej 180 punktów ECTS; 

b) na studiach II stopnia co najmniej 120 punktów ECTS; 

c) na jednolitych studiach magisterskich co najmniej 300 punktów ECTS. 

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, której przewodniczy dziekan 

lub upoważniony przez niego profesor albo doktor habilitowany zatrudniony na wydziale. W skład 

komisji wchodzi także promotor oraz recenzent pracy.  W przypadku długotrwałej lub trwałej 

nieobecności promotora lub recenzenta pracy dziekan może wyznaczyć w skład komisji innego 

specjalistę z zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy dyplomowej. 

3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie dwóch miesięcy od terminu złożenia pracy 

dyplomowej w dziekanacie. 

4. Egzamin dyplomowy stanowi sprawdzian opanowania przez studenta podstaw metod badawczych  

z zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy dyplomowej, a także sprawdzian znajomości 

problematyki pracy dyplomowej na tle dyscypliny naukowej, w ramach której pracę tę przygotował. 

5. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. W uzasadnionych przypadkach może mieć formę pisemną. 

6. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz 

członkowie komisji. 
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7. O wyniku egzaminu dyplomowego komisja decyduje większością głosów. 

8. W przypadku rozbieżności w ocenie o wyniku egzaminu dyplomowego decyduje przewodniczący. 

 

 

§ 53 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na 

kierunkach/specjalnościach, których plan studiów i program nauczania nie przewidują przygotowania 

pracy dyplomowej jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych 

planem studiów i programem nauczania. 

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, której przewodniczy dziekan 

lub upoważniony przez niego profesor albo doktor habilitowany zatrudniony na Wydziale.  

3. Egzamin dyplomowy winien się odbyć nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty uzyskania 

ostatniego zaliczenia (egzaminu) w sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów, zgodnie z 

organizacją roku akademickiego.  

4. Egzamin dyplomowy stanowi sprawdzian opanowania przez studenta wiedzy z przedmiotów objętych 

programem nauczania. 

 

§ 54 

 

1. Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia na kierunkach/specjalnościach, których plan studiów  

i program nauczania nie przewidują przygotowania pracy dyplomowej ma formę ustną lub pisemną. 

2. Zakres egzaminu dyplomowego ustala rada wydziału, po zasięgnięciu opinii organu samorządu 

studenckiego, w terminie nie późniejszym niż do końca roku akademickiego poprzedzającego ostatni 

rok studiów osób zdających egzamin. 

3. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz 

członkowie komisji. 

4. O wyniku egzaminu dyplomowego komisja decyduje większością głosów. 

5. W przypadku rozbieżności w ocenie o wyniku egzaminu dyplomowego decyduje przewodniczący. 

 

§ 55 

 

1. Jeżeli student z egzaminu dyplomowego otrzymał ocenę niedostateczną lub nie przystąpił do niego w 

ustalonym terminie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, co jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego.  

2. Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 1 miesiąca i nie później 

niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego. 

3. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub 

nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w drugim terminie z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej, student zostaje skreślony z 

listy studentów, zachowując prawo do jednokrotnego złożenia egzaminu w ciągu roku od daty 

skreślenia. 

4. Termin ostatecznego złożenia egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan i jest to jednocześnie termin 

wznowienia studiów. 

5. Wznowienie studiów w trybie ust. 4 nie wlicza się do ilości innych wznowień studiów, o których mowa 

w niniejszym Regulaminie studiów. 
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§ 56 

 

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej 

dostatecznym. Dyplom jest sporządzany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów po złożeniu egzaminu dyplomowego na 

kierunkach/specjalnościach, których plan studiów i program nauczania przewidują przygotowanie pracy 

dyplomowej są: 

1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów nie kończących się 

egzaminem objętych planem studiów, z uwzględnieniem wszystkich ocen niedostatecznych z 

egzaminów i zaliczeń z przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych w ciągu całego 

okresu studiów; 

2) średnia arytmetyczna z ocen pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta; 

3) średnia arytmetyczna ocen z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. 

3. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 5/10 średniej arytmetycznej ocen wymienionych w ust. 2 pkt 

1, 3/10 średniej arytmetycznej ocen wymienionych w ust. 2 pkt  2 oraz 2/10 średniej ocen wymienionej 

w ust. 2 pkt 3. 

4. Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów po złożeniu egzaminu dyplomowego na 

kierunkach/specjalnościach, których plan studiów i program nauczania nie przewidują przygotowania 

pracy dyplomowej są: 

1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów, nie kończących się 

egzaminem, objętych planem studiów, z uwzględnieniem wszystkich ocen niedostatecznych z 

egzaminów i zaliczeń z przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych w ciągu całego 

okresu studiów; 

2) średnia arytmetyczna ocen z odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. 

5. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 1/2 średniej arytmetycznej ocen wymienionych w ust. 4 pkt 1 

i ½ średniej arytmetycznej ocen wymienionych w ust. 4 pkt 2. 

6. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: 

1) do 3,25 – ocena na dyplomie 3,0;  

2) od 3,26 do 3,75 – ocena na dyplomie 3,5;  

3) od 3,76 do 4,25 – ocena na dyplomie 4,0;  

4) od 4,26 do 4,50 – ocena na dyplomie 4,5;  

5) od 4,51 ocena na dyplomie 5,0 

z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Student nie może otrzymać oceny dobrej na dyplomie ukończenia studiów, jeśli średnia arytmetyczna 

ocen całego okresu studiów jest niższa niż 3,5. 

8. Ostateczny wynik studiów, o którym mowa w ust. 6 dotyczy tylko wpisu do dyplomu. We wszystkich 

innych zaświadczeniach podaje się wynik studiów, określony według zasad ustalonych w ust. 3 i 5. 

9. Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej stosuje się zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku. 

 

Szczegółowe informacje na temat absolutorium znajdują się na stronie wydziału pod adresem 

http://mec.univ.szczecin.pl/samorzad/absolutorium/  

http://mec.univ.szczecin.pl/samorzad/absolutorium/
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2.4. PRZEPISY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW I OCENY 

 

Wszelkie kwestie dotyczące egzaminów oraz ocen określa „Regulamin studiów Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 31 marca 2010r., przyjęty uchwałą Senatu US, w szczególności  

§ 21, 30 – 41. 
 

Wyciąg z regulaminu studiów w US: 

§21 ust. 8 „Zasady uznawania ocen ECTS: 

 

Stopień ECTS   Ocena 

 

A   bardzo dobry / excellent   5 

B   plus dobry / very good   4.5 

C   dobry / good    4.0 

D   plus dostateczny / satisfactory  3.5 

E   dostateczny / sufficient   3.0 

FX, F   niedostateczny / fail   2.0” 

[…] 

oraz 

DZIAŁ IV. Zaliczenia i egzaminy 

 

§ 30 

 

1. Obowiązującym okresem zaliczania jest semestr, chyba, że rada wydziału ustali inaczej. 

2. Zaliczenie semestru następuje w terminach ustalonych w organizacji roku akademickiego. 

 

§ 31 

 

1. Szczegółową organizację sesji egzaminacyjnej (harmonogram egzaminów) ustala dziekan po 

zasięgnięciu opinii egzaminatorów oraz organu samorządu studenckiego najpóźniej na miesiąc przed 

rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. 

2. Liczba egzaminów nie może być większa niż 8 w ciągu roku akademickiego, a 5 w ciągu jednej sesji 

egzaminacyjnej, przy czym do liczby egzaminów nie wlicza się egzaminów  z powtarzanych 

przedmiotów oraz egzaminów wynikających z różnic programowych. 

3. Harmonogram winien uwzględniać między kolejnymi egzaminami co najmniej jeden dzień przerwy. 

Zasada ta nie dotyczy terminu egzaminu uzgadnianego indywidualnie przez studenta z egzaminatorem, 

terminu wynikającego z realizacji powtarzanych przedmiotów, różnic programowych oraz egzaminów 

zdawanych w ramach poprawkowej sesji egzaminacyjnej. Student w ciągu jednego dnia może zdawać 

tylko jeden egzamin. 

4. Student, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, zachowuje prawo do zdawania 

egzaminu w dniu wyznaczonym przez egzaminatora lub dziekana, pod warunkiem, że w ciągu 3 dni od 

ustania przyczyny nieobecności ją usprawiedliwił, składając wniosek w dziekanacie.  

5. Brak usprawiedliwienia powoduje wpisanie w indeksie, w karcie okresowych osiągnięć studenta oraz  

w protokole oceny niedostatecznej przez egzaminatora lub dziekana.  

6. W razie powtarzających się nieobecności na zaliczeniach lub na egzaminach uzasadnianych stanem 

zdrowia studenta dziekan lub osoba przez niego upoważniona ma prawo skierować studenta na komisję 

lekarską celem weryfikacji jego zdolności do kontynuowania nauki. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student, na swój wniosek, może zdawać egzamin przed 

sesją egzaminacyjną po wyrażeniu zgody przez egzaminatora. Egzaminator zobowiązany jest do 

poinformowania dziekana o wyrażonej zgodzie. 

8. Wyniki egzaminów są ogłaszane do końca sesji egzaminacyjnej.  

9. W przypadku egzaminów przeprowadzanych w trzech ostatnich dniach sesji wyniki mogą być 

ogłaszane w ciągu dwóch dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej. 
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§ 32 

 

1. Zaliczenia zajęć (przedmiotów) niekończących się egzaminem dokonuje prowadzący w formie 

określonej przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dane zajęcia. Forma zaliczeń 

podawana jest do wiadomości studentów na początku roku akademickiego lub semestru. Dokładne 

terminy zaliczeń podaje się do wiadomości studentów z wyprzedzeniem co najmniej dwóch tygodni. 

2. Student zobowiązany jest do uzyskania przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej zaliczeń ze 

wszystkich przedmiotów, z których zajęcia prowadzone były w danym semestrze, chyba że okresem 

rozliczeniowym jest rok akademicki. 

3. Zaliczenie zajęć z przedmiotu dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie: 

1) obecności i oceny aktywności studenta na zajęciach oraz uzyskanych pozytywnych ocen prac 

wykonywanych w ramach tych zajęć lub 

2) kolokwium ustnego lub pisemnego – obejmującego zakres jednego semestru. 

4. Na wniosek studenta uczestniczącego w pracach badawczych, zaopiniowany przez kierującego tymi 

pracami bądź opiekuna koła naukowego, prowadzący zajęcia z przedmiotu, z którym tematycznie 

związana jest realizowana praca badawcza, może zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach, jak 

również zaliczyć zajęcia na podstawie wykonywanych prac badawczych. 

 

§ 33 

 

1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są: 

1) profesorowie oraz doktorzy habilitowani; 

2) adiunkci i starsi wykładowcy ze stopniem naukowym doktora na podstawie 

corocznego upoważnienia rady wydziału; 

3) inne osoby – w zakresie praktycznej znajomości języka obcego, na podstawie 

upoważnienia rady wydziału. 

2. Egzamin przeprowadza osoba wykładająca przedmiot. W wyjątkowych przypadkach dziekan lub 

kierownik katedry (instytutu) może upoważnić innego specjalistę do przeprowadzenia egzaminu. 

3. Egzamin z każdego przedmiotu przewidzianego planem studiów odbywa się oddzielnie i podlega 

osobnej ocenie. Nie dotyczy to przedmiotu zgrupowanego w blok dydaktyczny, dla którego egzamin 

może być przeprowadzony w formie cząstkowej. Wystawiona ocena odnosi się do całego przedmiotu 

zgrupowanego w blok dydaktyczny i jest wystawiana przez ostatniego z egzaminujących lub osobę 

wskazaną przez dziekana.  

4. Na wniosek organu samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy dziekan może delegować na 

egzamin jako obserwatora opiekuna roku lub inną osobę. 

 

§ 34 

 

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z tego 

przedmiotu. 

2. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej, testowej lub w sposób praktyczny,  

a także w połączeniu tych form, o ile wymaga tego specyfika przedmiotu. Zakres oraz wykaz 

podstawowych materiałów źródłowych i podręczników niezbędnych do przygotowania się do egzaminu 

podawany jest do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach z przedmiotu i w sylabusach. 

3. Do egzaminu student przystępuje z indeksem i kartą okresowych osiągnięć studenta, chyba że dziekan 

ustali inaczej. 

4. Egzaminator może uznać ocenę z zaliczenia lub egzaminu uzyskanego w ramach innej formy studiów 

lub w innej uczelni, po sprawdzeniu zgodności treści programowych zaliczanego przedmiotu, 

zachowując porządek otrzymanych tam ocen, łącznie z oceną niedostateczną i oceną pozytywną 

uzyskaną z zaliczenia lub egzaminu poprawkowego. 

5. Student uczestniczący w wymianie organizowanej przez Uczelnię lub za zgodą Uczelni (krajowej lub 

międzynarodowej) może decyzją dziekana uzyskać zaliczenie na podstawie ocen z części lub całości 

zajęć, w których uczestniczył w ramach wymiany. 

 

§ 35 
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1. Przy egzaminach i zaliczeniach z oceną stosuje się następujące oceny: 

1) bardzo dobry - 5,0; 

2) dobry plus - 4,5; 

3) dobry - 4,0; 

4) dostateczny plus - 3,5; 

5) dostateczny - 3,0; 

6) niedostateczny - 2,0. 

2. Jeżeli zaliczenie przedmiotu nie kończy się oceną stosuje się noty: 

1) zaliczone – zal.; 

2) niezaliczone – niezal. 

 

§ 36 

 

Studentowi przysługuje prawo do jednego zaliczenia poprawkowego lub jednego egzaminu poprawkowego 

z każdego przedmiotu. 

 

§ 37 

 

1. Student po każdym zaliczeniu / egzaminie może odwołać się do dziekana, w terminie 3 dni od 

ogłoszenia wyniku jeżeli w uzasadniony sposób kwestionuje prawidłowość formy lub przebiegu 

zaliczenia / egzaminu lub uzyskaną ocenę. 

2. Osoba prowadząca zajęcia / egzaminator na wniosek studenta umożliwia wgląd w jego pracę 

zaliczeniową / egzaminacyjną. 

3. Pisemne prace zaliczeniowe / egzaminacyjne przechowywane są według zasad obowiązujących na 

wydziale przez rok od daty zaliczenia / egzaminu. 

4. Dziekan na wniosek studenta może zarządzić komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej / 

egzaminacyjnej studenta, jeśli zaliczenie / egzamin miały formę pisemną, a student kwestionuje 

uzyskaną ocenę. 

5. W komisyjnym sprawdzeniu prac bierze udział dziekan, prowadzący zajęcia / egzaminator oceniający 

kwestionowane prace oraz inny specjalista z danej dziedziny. W przypadku uwzględnienia odwołania 

student uzyskuje ocenę ustaloną komisyjnie. Ocena ta zastępuje ocenę zakwestionowaną. 

6. W przypadku kwestionowania sposobu przeprowadzenia zaliczenia / egzaminu lub odmowy 

przeprowadzenia zaliczenia / egzaminu z przedmiotu bądź kwestionowania oceny z zaliczenia / 

egzaminu ustnego lub pisemnego, dziekan na wniosek studenta może zarządzić zaliczenie komisyjne / 

egzamin komisyjny. 

7. Komisyjne sprawdzenie prac albo zaliczenie komisyjne / egzamin komisyjny winny odbyć się  

w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

8. Student na zaliczeniu komisyjnym / egzaminie komisyjnym udziela odpowiedzi na pytania wylosowane 

spośród zestawów pytań uprzednio przygotowanych. Zestawy te winny być przygotowane przez dwóch 

specjalistów uczestniczących w zaliczeniu komisyjnym / egzaminie komisyjnym. 

9. O wyniku zaliczenia komisyjnego / egzaminu komisyjnego komisja decyduje większością głosów. 

Ocena uzyskana komisyjnie zastępuje ocenę zakwestionowaną. 

10. Zaliczenie komisyjne / egzamin komisyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: 

1) dziekan lub kierownik właściwej jednostki organizacyjnej – jako przewodniczący; 

2) osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu / egzaminator; 

3) inny specjalista z zakresu tego przedmiotu. 

11. Komisji nie może przewodniczyć osoba uprzednio weryfikująca stan wiedzy studenta. 

12. Na wniosek studenta komisyjne sprawdzenie pracy zaliczeniowej / egzaminacyjnej albo zaliczenie 

komisyjne / egzamin komisyjny może odbywać się w obecności wskazanego przez studenta nauczyciela 

akademickiego z tego wydziału lub przedstawiciela organu samorządu studenckiego. 

13. W stosunku do studenta, który wyczerpał prawo wskazane w § 36 i uzyskał ocenę niedostateczną  

z zaliczenia komisyjnego albo w wyniku komisyjnego sprawdzenia pracy zaliczeniowej, dziekan 

wydaje decyzję zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1-4 lub § 39a ust. 1 lub 5. 
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14. W stosunku do studenta, który wyczerpał prawo wskazane w § 36 i uzyskał ocenę niedostateczną  

z egzaminu komisyjnego albo w wyniku komisyjnego sprawdzenia pracy egzaminacyjnej, dziekan 

wydaje decyzję zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2-4 lub ust. 1 lub 5. 

 

§ 38 

 

1. Zaliczenie semestru odbywa się po uzyskaniu zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk 

przewidzianych w planie studiów i programie nauczania.  

2. Zgodnie z systemem ECTS zaliczenie semestru odbywa się po uzyskaniu wymaganej liczby punktów 

ECTS oraz spełnieniu innych wymogów określonych planem studiów i programem nauczania. 

3. Zaliczenie semestru letniego wymaga dodatkowo potwierdzonego w indeksie  rozliczenia się  

z właściwą jednostką organizacyjną Biblioteki Głównej Uczelni i odbycia obowiązkowych badań 

profilaktycznych na kierunkach, na których jest to wymagane. 

4. Wszystkie zaliczenia i egzaminy wpisywane są do protokołu, indeksu oraz karty okresowych osiągnięć 

studenta. Obowiązek uzyskania wpisów obciąża studenta, chyba, że dziekan określi inny tryb 

uzyskiwania wpisów. 

5. Zaliczenie semestru (roku) studiów studentom odbywającym częściowe studia za granicą – za zgodą 

władz Uczelni - następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustępach 1 – 4, z zastrzeżeniem § 34 ust. 

5. W odniesieniu do tych studentów dziekan ustala indywidualnie terminy zaliczenia semestru lub roku 

akademickiego. 

 

§ 39 

 

1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru albo roku dziekan może wydać decyzję o: 

1) warunkowym wpisie na semestr albo rok wyższy przy braku zaliczenia z nie więcej niż dwóch 

przedmiotów w danym semestrze, albo 

2) skierowaniu na powtarzanie przedmiotu, z możliwością kontynuowania nauki na semestrze albo roku 

wyższym, przy braku zaliczenia lub egzaminu z nie więcej niż dwóch przedmiotów w danym 

semestrze, albo 

3) skierowaniu na powtarzanie semestru albo roku, albo 

4) skreśleniu z listy studentów. 

2. Student, który uzyskał wpis warunkowy na podstawie ust. 1 pkt 1 ma prawo do zaliczenia przedmiotu 

przed sesją egzaminacyjną, w terminie ustalonym z przeprowadzającym zaliczenie, nie później jednak 

niż do początku sesji egzaminacyjnej kończącej semestr, na który dostał wpis warunkowy.  

W uzasadnionych przypadkach termin ten może ustalić dziekan. W przypadku uzyskania oceny 

niedostatecznej studentowi nie przysługuje zaliczenie poprawkowe. W przypadku kwestionowania 

uzyskanej oceny lub przebiegu zaliczenia stosuje się odpowiednio przepisy § 37. 

3. Student powtarzający przedmiot zalicza go na zasadach i w terminach ogólnych. 

4. Student może w toku studiów uzyskać wpis warunkowy z tego samego przedmiotu lub powtarzać ten 

sam przedmiot tylko jednokrotnie. W stosunku do studenta, który korzystał z warunkowego wpisu  

z danego przedmiotu i nie zaliczył tego przedmiotu nie można wydać decyzji o powtarzaniu tego 

przedmiotu. W stosunku do studenta, który korzystał z powtarzania danego przedmiotu i nie zaliczył 

tego przedmiotu nie można wydać decyzji o warunkowym wpisie z tego przedmiotu. W takim 

przypadku dziekan wydaje decyzję zgodnie z ust. 1 pkt 3-4. 

5. Student powtarzający semestr albo rok nie ma obowiązku ponownego zdawania egzaminów  

i uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów, z których uzyskał pozytywne oceny. 

6. Dziekan wydając decyzję o skierowaniu na powtarzanie semestru albo roku studiów może zobowiązać 

studenta do uzupełnienia różnic programowych, jeśli uzna, że w planach studiów i programach 

nauczania nastąpiły istotne zmiany. 

7. Student może w toku studiów powtarzać semestr albo rok dwukrotnie, z zastrzeżeniem, że ten sam 

semestr albo rok tylko jednokrotnie. 
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§ 39a 

 

Zgodnie z systemem ECTS: 

 

1. Student, który nie uzyskał liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru lub nie spełnił 

wymogów planu studiów i programu nauczania może kontynuować studia (wpis z deficytem).  

2. Deficyt punktowy powinien być uzupełniony: 

1) w przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem do końca następnego semestru bez 

konieczności udziału w zajęciach; 

2) w przypadku przedmiotów kończących się egzaminem w okresie nie dłuższym niż jeden rok, licząc 

od ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej semestru, w którym ten deficyt powstał. 

3. Wysokość deficytu punktowego jest kontrolowana po każdym semestrze. 

4. Łączny deficyt punktów ECTS z jakim student może kontynuować studia na kolejnych semestrach nie 

może przekroczyć liczby punktów ustalonych przez radę wydziału. Uprawnienie to nie dotyczy 

studentów ostatniego semestru studiów. 

5. W stosunku do studenta, który przekroczył dopuszczalny deficyt punktów ECTS za semestr lub łączny 

deficyt punktów za poprzednie semestry dziekan podejmuje decyzję o: 

1) powtarzaniu semestru, a jeśli wystąpią braki z różnych semestrów dodatkowo określa semestr lub 

rok, którego dotyczy powtarzanie; 

2) skreśleniu z listy studentów. 

6. Student powtarzający semestr lub rok nie ma obowiązku ponownego zdawania egzaminów  

i uzyskiwania zaliczeń z przedmiotów, z których uzyskał pozytywne oceny. 

7. Student może w toku studiów powtarzać semestr lub rok – dwukrotnie, z zastrzeżeniem, że ten sam 

semestr albo rok tylko jednokrotnie. 

 

§ 40 

 

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 

1) niepodjęcia studiów; 

2) rezygnacji ze studiów; 

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni. 

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku: 

1) stwierdzenia braku postępów w nauce; 

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie.  

 

§ 41 

 

1. Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów osoby, która została skreślona z pierwszego roku studiów, 

następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia w Uczelni. 

2. Wznowienie studiów może nastąpić w ramach tej samej formy, na tym samym lub pokrewnym kierunku 

studiów, pod warunkiem że student ma zaliczony I rok studiów po przerwie trwającej nie dłużej niż: 

1) 3 lata - w przypadku studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; 

2) 2 lata - dla studiów II stopnia. 

3. Student może uzyskać zgodę na wznowienie studiów tylko dwa razy. 

4. Dziekan wydając decyzję o wznowieniu studiów może zobowiązać studenta do uzupełnienia różnic 

programowych, jeśli uzna, że w planach studiów i programach nauczania nastąpiły istotne zmiany. 

5. Ze względu na duże różnice programowe dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu studiów przez 

studenta na semestrze albo roku niższym. 

6. Wznowienie studiów następuje z początkiem najbliższego semestru (roku akademickiego). 
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2.5. UCHWAŁA RW Z 26. WRZEŚNIA 2008R. W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU I PROGRAMU STUDIÓW 

– PRAWO I ADMINISTRACJA 

 

 
Wyciąg z uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 26 września 2008 roku  

w sprawie uchwalenia planu studiów i programu nauczania dla kierunku: Prawo  

oraz zasad zaliczania studiów z uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) 

 

(tekst ujednolicony)
1 

[….] 
 

§ 1. Uchwała określa plan studiów i program nauczania na kierunku: Prawo, na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz warunki i zasady zaliczania kolejnych lat studiów, ukończenia 

studiów i uzyskania dyplomu magistra z uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). 

 

§ 2.1. Plan jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Prawo (plan studiów) obejmuje wykaz przedmiotów, 

których zaliczenie jest warunkiem ukończenia studiów.  

2. Plan studiów prezentuje przedmioty w układzie semestralnym i rocznym ze wskazaniem:  liczby godzin, form zajęć, 

sposobu zaliczenia oraz liczby punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi.  

3
2)

. Plan studiów obejmuje także zestawienie przedmiotów swobodnego wyboru (grupa B i C) ustalane w drodze 

uchwały Rady Wydziału, przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku akademickiego.  

4
2)

. Uchylony 

 

§ 3.1. Plan jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Prawo obejmuje 7 grup przedmiotów objętych punktacją 

ECTS: 

1) przedmioty obowiązkowe, do których zalicza się: 

a) przedmioty odpowiadające grupie treści podstawowych wymienionych w standardach kształcenia – 

przedmioty z grupy P,  

b) przedmioty kierunkowe odpowiadające grupie treści kierunkowych wymienionych w standardach 

kształcenia – przedmioty z grupy K, 

c) przedmioty obowiązkowe wprowadzone decyzją Rady Wydziału - przedmioty z grupy O, 

d) wychowanie fizyczne. 

2) przedmioty do wyboru, do których zalicza się: 

a) przedmioty wymienione w standardach kształcenia jako przedmioty, których realizację Wydział ma 

obowiązek zagwarantować studentom, przy jednoczesnym prawie studenta do nieuczestniczenia  

w zajęciach z tego przedmiotu – przedmioty z grupy A, 

b) przedmioty swobodnego wyboru – przedmioty z grupy B i C  

2. Plan studiów obejmuje także: 

1) szkolenie biblioteczne (nieobjęte punktacją ECTS) 

2) szkolenie BHP (nieobjęte punktacją ECTS) 

3) seminarium magisterskie w wymiarze 120 godzin w okresie dwóch lat akademickich (objęte punktacją ECTS) 

4) 1)
 praktykę programową w wymiarze 4 tygodni, odbywaną po III albo IV roku studiów (objętą punktacją ECTS) 

3. Plan studiów na kierunku: Prawo dla studiów stacjonarnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Plan studiów na kierunku: Prawo dla studiów niestacjonarnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4.1. Program nauczania dla jednolitych magisterskich studiów na kierunku: Prawo zawiera: 

1) określenie formy zakończenia studiów, 

2) opis kwalifikacji absolwenta, 

3) ramowe treści i efekty kształcenia dla każdego przedmiotu, 

4) szczegółowe opisy treści kształcenia wraz z wykazem literatury obowiązkowej i zalecanej (syllabusy) 

2. Program nauczania dla kierunku: Prawo stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 5.1. Punktacji ECTS podlegają:  

1) przedmioty kończące się egzaminem albo zaliczeniem z oceną – od 2 do 10 punktów ECTS, 

2) seminaria magisterskie (obejmujące swym zakresem przygotowanie do egzaminu magisterskiego oraz 

przygotowanie pracy magisterskiej) – 20 punktów ECTS, 

3) 1)
 praktyka programowa – 6 punktów ECTS 

2
2)

. Liczba punktów przyporządkowana poszczególnym przedmiotom odpowiada nakładowi pracy wymaganemu od 

studenta do osiągnięcia określonych efektów kształcenia. 

 

§ 6.1. Student studiów stacjonarnych w okresie studiów zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych oraz co najmniej 6 przedmiotów z grupy B i co najmniej 6 przedmiotów z grupy C. 

2
2)

. Student studiów niestacjonarnych w okresie studiów zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych oraz co najmniej 6 przedmiotów z grupy B i co najmniej 6 przedmiotów z grupy C. 

 

§ 7.1. Warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów stacjonarnych jest: 

1) zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów przepisanych planem studiów dla I roku,  

2) dwóch przedmiotów społecznych z grupy A, 

3) odbycie szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP. 

2. Warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów niestacjonarnych jest: 

1) zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów przepisanych planem studiów dla I roku, 

2) jednego przedmiotu społecznego z grupy A, 

3) odbycie szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP. 

 

§ 8. Warunkiem zaliczenia drugiego, czwartego i piątego roku studiów jest uzyskanie przez studenta co najmniej 60 

punktów ECTS za przedmioty z grup P, K i O oraz za wybrane przedmioty z grup: A, B albo C. 

 

§ 9. Warunkiem zaliczenia trzeciego roku studiów jest: 

1) uzyskanie przez studenta co najmniej 60 punktów ECTS za przedmioty z grup P, K i O oraz za wybrane 

przedmioty z grup: A, B albo C, 

2) uzyskanie zaliczenia z języka obcego europejskiego. 

 

§ 10.1. Liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta w semestrze może być niższa niż 30, jeśli zaliczył on 

wszystkie przedmioty obowiązkowe.  

2. Brakującą liczbę punktów student uzupełnia w toku studiów. 

 

§ 11.1. Student może uzyskać w trakcie jednego roku akademickiego liczbę punktów ECTS większą niż 60. 

2. Nadwyżka powyżej 60 punktów doliczana jest do ogólnej liczby punktów ECTS zgromadzonych przez studenta. 

3. Zgromadzenie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż 60 w danym roku akademickim nie zwalnia  

z obowiązku zaliczenia przedmiotów obowiązkowych na kolejnych latach studiów. 

 

§ 12. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie łącznie 300 punktów 

ECTS za: 

1) wszystkie przedmioty z grup: P, K, O,  

2) wybrane przedmioty z grup A, B i C (obowiązkowo: za dwa przedmioty społeczne na studiach stacjonarnych, 

jeden na studiach niestacjonarnych oraz jeden język obcy europejski),  

3) zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego, 

4) 1)
 praktykę programową, 

5) przygotowanie do egzaminu magisterskiego i przygotowanie pozytywnie ocenionej przez promotora pracy 

magisterskiej. 

 

§ 13. Student ma obowiązek samodzielnego liczenia punktów i utrzymywania dyscypliny studiów w tym zakresie.  

§ 14. Liczbę punktów uzyskanych przez studenta w roku akademickim potwierdza się wpisem w indeksie. 

§ 15. Zasady zaliczania semestru (roku) studentom biorącym udział w wymianie krajowej i zagranicznej określa 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 16
1)

. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do studentów, którzy rozpoczynają studia począwszy od roku 

akademickiego 2008/2009. Zasady ujęte w załączniku nr 4 mają zastosowanie do studentów zakwalifikowanych na 

wymianę studencką od roku 2008/2009. 
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§ 17.1. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2008/2009, kontynuują je zgodnie  

z dotychczasowym planem studiów („stary plan”).  

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób, które powtarzają rok albo semestr, wracają po urlopie dziekańskim, wznawiają 

studia, itd. i zostają przyjęte na rok, który realizuje już „nowy plan”.  

 

§ 18. Prodziekan właściwy dla danego trybu studiów określa w każdym przypadku indywidualnie zasady wyrównania 

różnic wynikających ze zmiany planu. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku. 

§20. Uchwała  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Wydziału. 

 
1 
Ujednolicenie tekstu po zmianach wprowadzonych: 

1) uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 grudnia 2008r. zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia planu studiów i programu nauczania dla kierunku: Prawo oraz zasad zaliczania studiów z uwzględnieniem 

zasad Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) oraz uchwałę w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk 

programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 

2) uchwałą nr 43/2008/2009 Rady Wydziału Prawa i Administracji US z dnia 14 maja 2009r. zmieniającej uchwałę z dnia 26 

września 2008r. w sprawie uchwalenia planu studiów i programu nauczania dla kierunku: Prawo oraz zasad zaliczania studiów z 

uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) 

 

 

Wyciąg z uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego  

nr 90 2008/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku  

w sprawie uchwalenia planu studiów dla kierunku: Administracja  

oraz zasad zaliczania studiów  

z uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) 

 

 

[…] 

 

 

§1. Uchwała określa plan studiów na kierunku: Administracja, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Szczecińskiego w Szczecinie oraz warunki i zasady zaliczania kolejnych lat studiów, ukończenia studiów i uzyskania 

dyplomu magistra z uwzględnieniem zasad Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). 

 

§ 2.1. Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku: Administracja obejmuje wykaz przedmiotów, których 

zaliczenie jest warunkiem ukończenia studiów.  

2. Plan studiów prezentuje przedmioty w układzie semestralnym i rocznym ze wskazaniem: liczby godzin, form zajęć, 

sposobu zaliczenia oraz liczby punktów ECTS przypisanych danemu przedmiotowi.  

3. Plan studiów obejmuje także zestawienie przedmiotów do wyboru (gr. C) ustalane w drodze uchwały Rady 

Wydziału przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

 

§ 3.1. Plan studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku: Administracja obejmuje 4 grupy przedmiotów objętych 

punktacją ECTS: 

1) przedmioty obowiązkowe, do których zalicza się: 

a) przedmioty odpowiadające grupie treści podstawowych wymienionych w standardach kształcenia – 

przedmioty z grupy A,  

b) przedmioty kierunkowe odpowiadające grupie treści kierunkowych wymienionych w standardach 

kształcenia – przedmioty z grupy B, 

c) przedmioty specjalnościowe – przedmioty z grup B1, B2, B3 

2) przedmioty do wyboru – przedmioty z grupy C. 

2. Plan studiów obejmuje także: 

1) szkolenie BHP (nieobjęte punktacją ECTS), 

2) seminarium magisterskie w wymiarze 105 godzin w okresie dwóch lat akademickich (objęte punktacją ECTS) 

3. Plan studiów na kierunku: Administracja dla studiów niestacjonarnych II stopnia stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 
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§ 4.1. Punktacji ECTS podlegają:  

1) przedmioty kończące się egzaminem albo zaliczeniem z oceną – od 1 do 6 punktów ECTS 

2) seminarium magisterskie (obejmujące swym zakresem przygotowanie do egzaminu magisterskiego oraz 

przygotowanie pracy magisterskiej) – 20 punktów ECTS  

 

 

 

§ 5.1. Student w okresie studiów zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz co 

najmniej 11 przedmiotów z grupy C. 

§ 6.1. Warunkiem zaliczenia studiów i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie łącznie 120 punktów 

za wszystkie przedmioty z grupy A, B, B1 albo B2 albo B3, za wybrane przedmioty z grupy C oraz za seminarium 

magisterskie. 

2. Warunkiem zaliczenia każdego roku studiów jest uzyskanie przez studenta co najmniej 60 punktów za przedmioty z 

grup A, B, B1 albo B2 albo B3, za wybrane przedmioty z grupy C oraz seminarium magisterskie. 

3. Warunkiem ukończenia pierwszego roku studiów jest: 

1) zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów przepisanych planem studiów dla pierwszego roku, 

2) zaliczenie sześciu przedmiotów z grupy C, 

3) zaliczenie seminarium magisterskiego, 

4) odbycie szkolenia BHP. 

4. Warunkiem ukończenia drugiego roku studiów jest zaliczenie: 

1) wszystkich obowiązkowych przedmiotów przepisanych planem studiów dla drugiego roku,  

2) pięciu przedmiotów z grupy C, 

3) seminarium magisterskiego. 

  

§ 7.1. Liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta w semestrze może być niższa niż 30, jeśli zaliczył on 

wszystkie przedmioty obowiązkowe.  

2. Brakującą liczbę punktów student uzupełnia w toku studiów. 

 

§ 8.1. Student może uzyskać w trakcie jednego roku akademickiego liczbę punktów ECTS większą niż 60. 

2. Nadwyżka powyżej 60 punktów doliczana jest do ogólnej liczby punktów ECTS zgromadzonych przez studenta. 

3. Zgromadzenie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż 60 w danym roku akademickim nie zwalnia  

z obowiązku zaliczenia przedmiotów obowiązkowych na kolejnych latach studiów. 

 

§ 9. Student ma obowiązek samodzielnego liczenia punktów i utrzymywania dyscypliny studiów w tym zakresie.  

§ 10. Liczbę punktów uzyskanych przez studenta w roku akademickim potwierdza się wpisem w indeksie. 

§ 11. Zasady zaliczania semestru (roku) studentom biorącym udział w wymianie krajowej i zagranicznej określi 

odrębna uchwała. 

§ 12. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do studentów, którzy rozpoczynają studia od roku akademickiego 

2009/2010. 

§ 13.1. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2009/2010, kontynuują je zgodnie  

z dotychczasowym planem studiów.  

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób, które zostają przyjęte na rok, który realizuje plan obowiązujący od roku 

akademickiego 2009/2010, w szczególności tych, którzy powtarzają rok albo semestr, wracają po urlopie dziekańskim, 

wznawiają studia.  

 

§ 14. Prodziekan właściwy dla danego trybu studiów określa w każdym przypadku indywidualnie zasady wyrównania 

różnic wynikających ze zmiany programu. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1. października 2009 roku. 

§16. Uchwała  podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Wydziału. 
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2.6. ZASADY ZALICZANIA SEMESTRU DLA MOST I ERASMUS 

 
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26. września 2008 roku w sprawie 

uchwalenia planu studiów i programu nauczania dla kierunku: Prawo oraz zasad zaliczania studiów z uwzględnieniem zasad Europejskiego 

Systemu Transferu Punktów (ECTS) 

 

Zasady zaliczania semestru (roku) dotyczące studentów odbywających studia w ramach krajowej 

(MOST) i zagranicznej wymiany studenckiej (ERASMUS) 

 

I. Zasady wspólne 

 

1. Student zakwalifikowany do wyjazdu, w ramach krajowej albo zagranicznej wymiany studenckiej, 

zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia we właściwym dziekanacie kopii dokumentu 

potwierdzającego zakwalifikowanie. 

2. Student podejmujący studia w innej uczelni (uczelnia przyjmująca), w ramach krajowej albo 

zagranicznej wymiany studenckiej, zobowiązany jest do złożenia we właściwym dziekanacie:  

a) oświadczenia o podjęciu studiów w uczelni przyjmującej. Oświadczenie takie należy złożyć do 

pierwszego dnia semestru, w którym student rozpoczyna studia w uczelni przyjmującej  

(w przypadku wyjazdów semestralnych) albo do pierwszego dnia roku akademickiego, w którym 

student rozpoczyna studia w uczelni przyjmującej (w przypadku wyjazdów rocznych); 

b) kopii zatwierdzonego porozumienia o programie zajęć     

 

3. Studentowi, który powrócił z wymiany studenckiej zalicza się semestr jeśli na uczelni przyjmującej 

uzyskał minimum 30 punktów ECTS, zalicza się rok jeśli na uczelni przyjmującej uzyskał minimum 60 

punktów ECTS. 

4. Studentowi, który na uczelni przyjmującej uzyska mniejszą liczbę punktów ECTS niż 30 za semestr (60 

za rok) z przedmiotów, które w planie studiów WPiA są przedmiotami obowiązkowymi – zalicza się 

semestr (rok) z deficytem punktowym. Deficyt ten student zobowiązany jest pokryć w kolejnych latach 

studiów. 

5. Student, który na uczelni przyjmującej uzyska mniejszą liczbę punktów ECTS niż 30 za semestr (60 za 

rok) z przedmiotów, które w planie studiów WPiA US nie są przedmiotami obowiązkowymi albo nie 

występują w planie studiów WPiA US, zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących punktów ECTS 

(do 30 albo do 60) z przedmiotów, które w planie studiów WPiA US są przedmiotami obowiązkowymi 

w semestrze (roku) wymiany. Student uzupełnia brakujące punkty ECTS najpóźniej w terminie 

miesiąca od rozpoczęcia semestru następującego po powrocie z wymiany.     

6. W sytuacji wskazanej w punkcie 6 student przystępuje od razu do egzaminu. Jeśli z danego przedmiotu 

obowiązkowego plan studiów WPiA US przewiduje ćwiczenia jako obowiązkową formę zajęć - 

uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu jest równoznaczne z zaliczeniem ćwiczeń z przedmiotu,  

z którego student zdawał egzamin. Uzyskanie oceny niedostatecznej jest równoznaczne z oceną 

niedostateczną z ćwiczeń i niedopuszczeniem studenta do egzaminu.   

7. Student, który uzyskał punkty ECTS kwalifikujące do zaliczenia semestru (30 albo 60) z przedmiotów 

nie będących przedmiotami obowiązkowymi w planie studiów WPiA US albo student, który uzupełnił 

brakujące punkty ECTS z niektórych przedmiotów obowiązkowych z planu studiów WPiA US 

zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych z semestru (roku), w którym przebywał 

na wymianie studenckiej. Student zalicza te przedmioty najpóźniej w terminach następującej po 

powrocie z wymiany sesji egzaminacyjnej, w której przewidziane są zaliczenia (egzaminy) z tych 

przedmiotów.  

8. W sytuacji wskazanej w punkcie 8 student zdający egzamin z przedmiotu obowiązkowego zobowiązany 

jest postępować na zasadach ogólnych przewidzianych Regulaminem studiów US. Najpierw musi 

uzyskać zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu obowiązkowego, a następnie po uzyskaniu tego zaliczenia 

może dopiero przystąpić do egzaminu.  
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9. Student może złożyć do właściwego Prodziekana wniosek o zaliczenie na poczet przedmiotów do 

wyboru, wymienionych w planie studiów WPiA US, innych przedmiotów zaliczonych na uczelni 

przyjmującej. 

  

 

II. Program MOST  

 

1. Ogólne zasady zaliczania semestru (roku) dotyczące studentów przebywających czasowo w uczelniach 

krajowych opierają się na systemie przyjętym w regulaminie programu MOST. 

2. Student zakwalifikowany na MOST zobowiązany jest w terminie do 28. września (w przypadku 

zakwalifikowania na semestr zimowy albo rok akademicki) albo do 15. stycznia (w przypadku 

zakwalifikowania na semestr letni) przedłożyć do akceptacji właściwemu Prodziekanowi porozumienie 

o programie zajęć. 

3. Zmiany zaakceptowanego porozumienia o programie zajęć wymagają akceptacji właściwego 

Prodziekana. Student zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji druk o zmianach w porozumieniu  

o programie zajęć przed przystąpieniem do zaliczeń i egzaminów z przedmiotów nie ujętych  

w zaakceptowanym porozumieniu.  

4. Student po powrocie z wymiany zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia, we właściwym 

dziekanacie, wykazu zaliczeń wydanego przez uczelnię przyjmującą. 

5. Wpisu do indeksu przedmiotów zrealizowanych w ramach programu MOST oraz zaliczenia semestru 

(roku) dokonuje właściwy Prodziekan, na podstawie wykazu zaliczeń wystawionego przez uczelnię 

przyjmującą. 

 

III. Program ERASMUS 

 

1. Ogólne zasady zaliczania semestru (roku) dotyczące studentów przebywających czasowo w uczelniach 

zagranicznych (uczelnie przyjmujące) opierają się na systemie przyjętym w programie ERASMUS, 

niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której studenci wyjeżdżają na studia. 

2. Student zakwalifikowany na zagraniczną wymianę studencką, zobowiązany jest niezwłocznie 

przedłożyć do akceptacji  porozumienie o programie zajęć Koordynatorowi Wydziałowemu Procesu 

Bolońskiego i Punktacji ECTS (Koordynatorowi Wydziałowemu). 

3. Zmiany zaakceptowanego porozumienia o programie zajęć wymagają akceptacji Koordynatora 

Wydziałowego. Student zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji druk o zmianach w porozumieniu  

o programie zajęć przed przystąpieniem do zaliczeń i egzaminów z przedmiotów nie ujętych  

w zaakceptowanym porozumieniu. 

4. Student po powrocie z wymiany zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Koordynatorowi 

Wydziałowemu, wykazu zaliczeń wydanego przez uczelnię przyjmującą. 

5. Wpisu do indeksu przedmiotów zaliczonych na uczelni zagranicznej dokonuje Koordynator 

Wydziałowy w ten sposób, że: wpisuje nazwę przedmiotu w oryginalnym brzmieniu i przekładzie na 

język polski oraz wpisuje oceny uzyskane przez studenta, po uprzednim przeliczeniu ocen uzyskanych 

w uczelni zagranicznej na odpowiednie oceny według polskiej skali ocen. 

6. Dziekan zalicza semestr (rok) zrealizowany w ramach programu ERASMUS na podstawie wpisu  

w indeksie dokonanego w sposób opisany w punkcie 5.  
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2.7. SYLABUSY – STUDIA STACJONARNE / KIERUNEK: PRAWO 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTY 
OBOWIĄZKOWE 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa  
i Doktryn Polityczno-Prawnych 

Kierunek:  Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 

  
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna prawa 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I, II dwiczenia 15 5 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej, umiejętnośd analizy wydarzeo i procesów 
historycznych 

Cele przedmiotu:  Student powinien zdobyd umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii oraz 
analizy wydarzeo i procesów historycznych na zasadzie porównawczej oraz na tle dziejów powszechnych 

 Metody dydaktyczne:  Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Ideologiczne podstawy nowoczesnego konstytucjonalizmu.  
2. Teorie umowy społecznej, suwerenności ludu, podziału władz,  
3. Konstytucja w znaczeniu formalnym i materialnym,  
4. Konstytucyjne gwarancje praw obywatelskich,  
5. Pojęcie „paostwa prawa”,  
6. Kształtowanie się zasad prawa wyborczego,  
7. Włada ustawodawcza: skład i kompetencje parlamentu. Bikameralizm paostw typu federalnego,   
8. Włada wykonawcza w systemie monarchicznym i republikaoskim. 
9. Przemiany ustrojowe w Anglii w XVII i XVIII w.,  
10. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich konstytucja z 1787 r. 
11. Przemiany ustrojowe we  Francji, Prusach, Austrii, Wielkiej Brytanii, Rosji, w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XIX  

i XX w. 
12. Pojęcie i geneza paostwa konstytucyjnego. Konstytucje i sposoby ich tworzenia. Doktrynalne podstawy 

konstytucjonalizmu.  
13. Podstawy prawne paostwa epoki kapitalizmu   
14. Ewolucja prawa 
15. Problemy ogólne ewolucji paostwa w epoce kapitalizmu 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie / obecnośd na zajęciach plus średnia ocena z kolokwiów/. 

Literatura podstawowa:  
M. Sczaniecki, Powszechna historia paostwa i prawa, Warszawa 2008 
K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju paostwa, Poznao 2007 
K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia paostwa prawa, Poznao 2007 

 

Literatura uzupełniająca:  
K. Kamioska , A. Gaca, Historia powszechna ustrojów paostwowych, Toruo 2002, 
T. Maciejewski, Historia powszechna paostwa i prawa, Warszawa 2007 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 

  
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna prawa 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I,II wykład 30 5 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej, umiejętnośd analizy wydarzeo i procesów 
historycznych 

Cele przedmiotu:  Student powinien zdobyd umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii oraz analizy 
wydarzeo i procesów historycznych na zasadzie porównawczej oraz na tle dziejów powszechnych 

 Metody dydaktyczne: Metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Ideologiczne podstawy nowoczesnego konstytucjonalizmu.  
2. Teorie umowy społecznej, suwerenności ludu, podziału władz,  
3. Konstytucja w znaczeniu formalnym i materialnym,  
4. Konstytucyjne gwarancje praw obywatelskich,  
5. Pojęcie „paostwa prawa”,  
6. Kształtowanie się zasad prawa wyborczego,  
7. Włada ustawodawcza: skład i kompetencje parlamentu. Bikameralizm paostw typu federalnego,   
8. Włada wykonawcza w systemie monarchicznym i republikaoskim. 
9. Przemiany ustrojowe w Anglii w XVII i XVIII w.,  
10. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich konstytucja z 1787 r. 
11. Przemiany ustrojowe we  Francji, Prusach, Austrii, Wielkiej Brytanii, Rosji, w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XIX i XX w. 
12. Pojęcie i geneza paostwa konstytucyjnego. Konstytucje i sposoby ich tworzenia. Doktrynalne podstawy 

konstytucjonalizmu.  
13. Podstawy prawne paostwa epoki kapitalizmu   
14. Ewolucja prawa 
15. Problemy ogólne ewolucji paostwa w epoce kapitalizmu  

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny - forma otwarta. 

Literatura podstawowa:  
M. Sczaniecki, Powszechna historia paostwa i prawa, Warszawa 2008 
K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju paostwa, Poznao 2007 

 

Literatura uzupełniająca:  
K. Kamioska , A. Gaca, Historia powszechna ustrojów paostwowych, Toruo 2002, 
T. Maciejewski, Historia powszechna paostwa i prawa, Warszawa 2007 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

KOD Przedmiotu: 10.0V27P03 
 

 Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I dwiczenia 30 
9 

P 
obowiązkowy 

polski 
niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: wiedza o języku na poziomie absolwenta liceum 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien nabyd umiejętnośd wykorzystania wiadomości z zakresu logiki w praktyce pracy myślowej. 
2. Student powinien nabyd umiejętnośd precyzyjnego wysławiania się i zwracania uwagi na sposób wysławiania innych. 
3. Student powinien nabyd umiejętnośd weryfikacji i reakcji na ewentualne błędy w rozumowaniu. 
4. Student powinien nabyd umiejętnośd uzasadniania twierdzeo oraz wynajdywania niezgodności norm i korzystania z reguł 

kolizyjnych. 
5. Student powinien nabyd umiejętnośd poprawnego stosowania spójników mowy potocznej. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd logicznej analizy zdarzeo i procesów 
7. Student powinien nabyd umiejętnośd posługiwania się podstawowymi typami wykładni i wnioskowao prawniczych 

 Metody dydaktyczne: metoda podająca 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków słownych (znak, język, kategorie syntaktyczne)   
2. Nazwy (pojęcie nazwy, podziały nazw, stosunki między zakresami nazw, terminy prawne)  
3. Definicje (podziały definicji, warunki poprawności definicji) 
4. Zdanie w sensie logicznym (rodzaje zdao, struktura zdania, wypowiedzi niezupełne, funkcje zdaniowe) 
5. Podstawowe pojęcia teorii relacji (relacje porządkujące, relacje równościowe) 
6. Podział logiczny (klasyfikacja, typologia, partycja) 
7. Przyczyny nieporozumieo 
8. Funktory prawdziwościowe a spójniki mowy potocznej (negacja, koniunkcja, alternatywa nierozłączna, alternatywa 

rozłączna, dysjunkcja, równoważnośd, implikacja i stosunek wynikania) 
9. Wypowiedzi modalne (interpretacja słów „musi” i „może”) 
10. Pytania i odpowiedzi  
11. Wnioskowanie dedukcyjne i jego podstawy logiczne (wnioskowanie; proces wnioskowania a stosunek wynikania, funkcja 

logiczna, tautologia, wnioskowanie dedukcyjne, zaprzeczanie zdaniom złożonym, transpozycja, prawa o budowie 
sylogistycznej, współczesny a tradycyjny rachunek nazw. związki kwadratu logicznego, konwersja, obwersja, 
kontrapozycja, sylogizm prawniczy  

12. Wnioskowania uprawdopodobniające (wnioskowanie redukcyjne, wnioskowanie indukcyjne, wnioskowanie z analogii) 
13. Myślenie kierowane z góry postawionymi zadaniami (myślenie spontaniczne a myślenie kierowane zadaniami, 

dowodzenie wprost i nie wprost, sprawdzanie, wyjaśnianie i hipotezy wyjaśniające 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie określonej punktacji z kolokwiów 

Literatura podstawowa:  Z. Ziembioski „Logika praktyczna”, Warszawa 2007, Wydawnictwo PWN 

Literatura uzupełniająca:   
K.Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965r. , Wydawnictwo PWN (albo wydania późniejsze) 
Mała encyklopedia logiki, red. W.Marciszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdaosk-Łódź, 1988 
S.Lewandowski, A.Malinowski, J.Petzel, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, LexisNexis, Warszawa 2004 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek:  Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

   
KOD Przedmiotu:  10.0V27P03  

 
 Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I wykład 30 9 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne: wiedza o języku na poziomie absolwenta liceum 
 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien nabyd umiejętnośd wykorzystania wiadomości z zakresu logiki w praktyce pracy myślowej. 
2. Student powinien nabyd umiejętnośd precyzyjnego wysławiania się i zwracania uwagi na sposób wysławiania innych. 
3. Student powinien nabyd umiejętnośd weryfikacji i reakcji na ewentualne błędy w rozumowaniu. 
4. Student powinien nabyd umiejętnośd uzasadniania twierdzeo oraz wynajdywania niezgodności norm i korzystania z reguł 

kolizyjnych. 
5. Student powinien nabyd umiejętnośd poprawnego stosowania spójników mowy potocznej. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd logicznej analizy zdarzeo i procesów 
7. Student powinien nabyd umiejętnośd posługiwania się podstawowymi typami wykładni i wnioskowao prawniczych 

 Metody dydaktyczne: metoda podająca 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków słownych (znak, język, kategorie syntaktyczne)   
2. Nazwy (pojęcie nazwy, podziały nazw, stosunki między zakresami nazw, terminy prawne)  
3. Definicje (podziały definicji, warunki poprawności definicji) 
4. Zdanie w sensie logicznym (rodzaje zdao, struktura zdania, wypowiedzi niezupełne, funkcje zdaniowe) 
5. Podstawowe pojęcia teorii relacji (relacje porządkujące, relacje równościowe) 
6. Podział logiczny (klasyfikacja, typologia, partycja) 
7. Przyczyny nieporozumieo 
8. Funktory prawdziwościowe a spójniki mowy potocznej (negacja, koniunkcja, alternatywa nierozłączna, alternatywa 

rozłączna, dysjunkcja, równoważnośd, implikacja i stosunek wynikania) 
9. Wypowiedzi modalne (interpretacja słów „musi” i „może”) 
10. Pytania i odpowiedzi  
11. Wnioskowanie dedukcyjne i jego podstawy logiczne (wnioskowanie; proces wnioskowania a stosunek wynikania, funkcja 

logiczna, tautologia, wnioskowanie dedukcyjne, zaprzeczanie zdaniom złożonym, transpozycja, prawa o budowie 
sylogistycznej, współczesny a tradycyjny rachunek nazw. związki kwadratu logicznego, konwersja, obwersja, 
kontrapozycja, sylogizm prawniczy  

12. Wnioskowania uprawdopodobniające (wnioskowanie redukcyjne, wnioskowanie indukcyjne, wnioskowanie z analogii) 
13. Myślenie kierowane z góry postawionymi zadaniami (myślenie spontaniczne a myślenie kierowane zadaniami, 

dowodzenie wprost i nie wprost, sprawdzanie, wyjaśnianie i hipotezy wyjaśniające 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny. Pytania problemowe. 

Literatura podstawowa:  Z. Ziembioski „Logika praktyczna”, Warszawa 2007, Wydawnictwo PWN 

Literatura uzupełniająca:   
K.Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965r. , Wydawnictwo PWN (albo wydania późniejsze) 
Mała encyklopedia logiki, red. W.Marciszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdaosk-Łódź, 1988 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek:  Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 
  
KOD Przedmiotu:  10.5V27P04 

  
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne I I,II dwiczenia 45 9 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot :  

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o ustroju i historii paostwa polskiego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad konstytucyjny system źródeł prawa i jego hierarchicznością oraz tego konsekwencje w procesie stosowania prawa. 
2. Student powinien poznad specyfikę postępowania i orzekania przez Trybunał Konstytucyjny oraz konsekwencje jego orzeczeo. 
3. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu środków ochrony prawnej w zakresie przysługujących jednostce praw i wolności 

konstytucyjnych. 
4. Student powinien zdobyd umiejętności: analizowania podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prowadzenia wykładni 

przepisów wraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków. 
5. Student powinien zdobyd umiejętności: posługiwania się materiałem prawnym z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym poprzez jego zastosowanie w 

konkretnej sprawie. 
6. Student powinien zdobyd umiejętności: analizy stanu faktycznego i prawnego na gruncie konkretnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
7. Student powinien zdobyd umiejętności: formułowania opinii na kanwie konkretnego stanu faktycznego, będącego przedmiotem kazusu. 

Metody dydaktyczne: Dwiczenia prowadzone metodą konwersatoryjną, oparte o analizę przepisów Konstytucji oraz ustaw, których wykładnia dokonywana jest na 
zajęciach z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego..Dwiczenia wymagają samodzielnego zapoznania się przez studenta z teoretyczną 
częścią materiału (zawartą w podręczniku), niezbędną do rozwiązywania na zajęciach kazusów. 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Prawo konstytucyjne jako odrębna gałąź prawa, nazwa gałęzi 
2. Miejsce przedmiotu w systemie prawa,  przedmiot gałęzi prawa konstytucyjnego  
3. Konstytucja jako źródło prawa, ustawa jako źródło prawa, rozporządzenie z mocą ustawy jako źródła prawa 
4. Ratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa, rozporządzenie jako źródło prawa, Akty prawa miejscowego jako źródła  prawa 
5. Obywatelstwo 
6. Pojęcia: prawo, wolnośd, obowiązek 
7. Prawa człowieka a prawa obywatela, prawa, wolności i obowiązki w Konstytucji z 1997 r. 
8. Ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności 
9. Środki ochrony prawa i wolności 
10. Prawa, wolności i obowiązki w czasie stanów nadzwyczajnych 
11. Referendum 
12. Pojęcie prawa wyborczego, funkcje prawa wyborczego, zasady prawa wyborczego 
13. Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu 
14. Zasada autonomii regulaminowej Sejmu i Senatu 
15. Kadencja Sejmu i Senatu 
16. Tryb funkcjonowania parlamentu 
17. Organy Sejmu i Senatu, posiedzenia Sejmu i Senatu 
18. Funkcja ustawodawcza, kontrolna funkcja Sejmu 
19. Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu 
20. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości 
21. Zasada wieloinstancyjności postępowania sądowego 
22. Zasada niezależności sądów i jej gwarancje, Zasada niezawisłości sędziowskiej i jej gwarancje 
23. Sądownictwo powszechne 
24. Sąd Najwyższy 
25. Sądownictwo administracyjne 
26. Krajowa Rada Sądownictwa 
27. Kontrola konstytucyjności prawa 
28. Modele kontroli konstytucyjności prawa 
29. Kontrola konstytucyjności i legalności aktów normatywnych 
30. Spory kompetencyjne 
31. Orzekanie w sprawach zgodności z konstytucją celów i działalności partii politycznych 
32. Składy orzekające Trybunału Konstytucyjnego 
33. Skład Trybunału Konstytucyjnego 
34. Analiza 10 wybranych orzeczeo Trybunału Konstytucyjnego 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie kolokwium – odpowiedzi na pytania o charakterze teoretycznym oraz rozwiązanie kazusu (ewentualnie 
testu) lub ustne w zależności od wyboru studenta 

Literatura podstawowa:  
L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2003; 
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2004; 
A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe (Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka), Zakamycze, Kraków 2003. 

Literatura uzupełniająca:  
P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, C.H. Beck, Warszawa 2005; 
W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Verba, Lublin 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów:  jednolite studia magisterskie 
  
KOD Przedmiotu:  10.5V27P04 

  
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I,II wykład 60 9 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot:    

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o ustroju i historii paostwa polskiego oraz prawoznawstwa 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad podstawowe pojęcia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz  Konstytucję RP. 
2. Student powinien zostad zaznajomiony z konstytucyjnym systemem źródeł prawa i jego hierarchicznością oraz tego konsekwencjami w procesie 

stosowania prawa. 
3. Student powinien zostad zaznajomiony z ramami instytucjonalnymi w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. 
4. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę o przysługujących wolnościach i prawach oraz środkach ich ochrony. 
5. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prowadzenia 

wykładni przepisów wraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków. 
6. Student powinien zdobyd umiejętności posługiwania się materiałem prawnym z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym poprzez jego 

zastosowanie w konkretnej sprawie. 

 Metody dydaktyczne:  Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, podczas którego omawiane są najważniejsze zagadnienia i dylematy związane ze 
stosowaniem polskiej konstytucji. Na wykładzie, stosownie do tematyki, omawiane jest również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Zagadnienia wstępne prawa konstytucyjnego. 

a) Pojęcie 
b) Cechy materialne i formalne konstytucji 

2. Zasad naczelne polskiej konstytucji. 
3. Źródła prawa w polskiej konstytucji. 

a) Konstytucja 
b) Ustawa 
c) Rozporządzenie z mocą ustawy 
d) Ratyfikowana umowa międzynarodowa 
e) Rozporządzenie 
f) Akty prawa miejscowego 
g) Źródła prawa UE w systemie źródeł prawa w RP 

4. Status jednostki w paostwie polskim. 
a) wolności i prawa osobiste 
b) wolności i prawa polityczne 
c) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, 
d) środki ochrony wolności i praw 

5. Prawo wyborcze, referendum. 
6. Sejm. 
7. Senat. 
8. Prezydent. 
9. Rada Ministrów. 
10. Władza sądownicza. 
11. Problem kontroli konstytucyjności prawa .Pozycja TK. 
12. Organy ochrony prawa i kontroli paostwowej. 
13. Samorząd terytorialny 
14. Finanse publiczne i status NBP. 
15. Stany nadzwyczajne w paostwie 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny albo ustny (wybór studenta). 

Literatura podstawowa:  
P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, C.H. Beck, Warszawa 2008; 
L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2007; 
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2008; 
A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe, Kraków 2003. 

Literatura uzupełniająca:  
W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Verba, Lublin 2006. 
B. Banaszak. Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych paostw demokratycznych, Kraków 2005. 
G. Sartori , Teoria demokracji, Warszawa 1995. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i 
Doktryn Polityczno-Prawnych 

Kierunek:  Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 
  
KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 

 
 Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne I I,II dwiczenia 30 7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot :  

Wymagania wstępne: 4podstawowe wiadomości z zakresu historii starożytnej; z zakresu wiedzy o społeczeostwie 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu historii źródeł prawa rzymskiego oraz rzymskiego prawa prywatnego formalnego i 

materialnego; 
2. Zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności: historycznego podejścia do prawa, ułatwiającego przewidywanie kierunku rozwoju prawa 

współczesnego; analizowania źródeł rzymskich, będących wzorem techniki, dialektyki i metod argumentacji prawniczej  
i stanowiących grunt dla pierwszych kroków w dziedzinie hermeneutyki prawniczej; posługiwania się rzymską terminologią prawniczą jako językiem 
uniwersalnym dla rozmaitych systemów prawnych. 

 Metody dydaktyczne: metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy; metoda oparta na praktycznej działalności studentów; metoda nauczania teoretycznego; 
metoda nauczania praktycznego; metoda aktywizująca 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
Zagadnienia wstępne: przedmiot wykładu prawa rzymskiego; pojęcie prawa; rzymskie definicje prawa; charakterystyka prawa epoki niewolnictwa; doniosłośd 
prawa rzymskiego dla współczesnego prawoznawstwa; systematyka prawa rzymskiego; okresy historycznego rozwoju prawa; rzymskie podziały prawa; prawo 
względne i bezwzględne; prawo względnie i bezwzględnie obowiązujące; prawo w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym; obowiązywanie normy prawnej  
w miejscu i w czasie; interpretacja prawa; prawo materiale i prawo formalne; źródła poznania i powstania prawa. 
Źródła prawa rzymskiego: prawo zwyczajowe; ustawa; edykt pretorski; uchwały senatu; nauka prawa; konstytucje cesarskie. 
Zbiory prawa: przedjustyniaoskie zbiory prawa; nauczanie prawa; ustawodawstwo justyniaoskie. 
Losy prawa rzymskiego po kodyfikacji justyniaoskiej: prawo rzymskie we Wschodniej Europie; prawo rzymskie w Zachodniej Europie; prawo rzymskie w Polsce. 
Proces rzymski prywatny: prawo procesowe a prawo materialne; historyczny rozwój procesu rzymskiego; organizacja sądownictwa i dwufazowośd postępowania w 
procesie zwyczajnym; strony i ich zastępcy procesowi; zdolnośd sądowa, zdolnośd procesowa i legitymacja procesowa; proces legisakcyjny; proces formułkowy; 
egzekucja; ochrona pozaprocesowa; proces kognicyjny.     
Podmioty prawa i zdarzenia prawne: podmioty prawa; zdolnośd prawna; początek i koniec osobowości fizycznej; status libertatis; status civitatis; status familiae; 
przyczyny ograniczające zdolnośd prawną; osoby prawne; zdarzenia prawne; czynności prawne; pojęcie i podział czynności prawnych; wady oświadczenia woli; 
elementy składowe czynności prawnej; zastępstwo; zdolnośd do czynności prawnych. 
Prawo rzeczowe: rzeczy i prawa rzeczowe; władztwo faktyczne nad rzeczą; ochrona posiadania; pojęcie własności, treśd i ograniczenia; współwłasnośd; nabycie 
własności; ochrona prawa własności; prawa na rzeczy cudzej. 
Zobowiązania: pojęcie; źródła; przedmiot; podział; wielośd podmiotów; skutki niewykonania; zmiana podmiotów; umocnienie zobowiązao; umorzenie; źródła 
zobowiązao: kontrakty werbalne i literalne, kontrakty realne, kontrakty konsensualne, kontrakty nienazwane, pacta nuda i pacta vestita, zobowiązania jak gdyby z 
kontraktów, delikty, zobowiązania jak gdyby z deliktów.                                                
Prawo familijne: małżeostwo i konkubinat; skutki prawne małżeostwa; władza ojcowska; opieka i kuratela. 
Prawo spadkowe: pojecie spadku; dziedziczenie testamentowe; dziedziczenie beztestamentowe; dziedziczenie przeciwtestamentowe; nabycie spadku i jego skutki; 
ochrona prawna spadkobierców; legaty i fideikomisy; fideikomis uniwersalny. 
 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie. Na podstawie obecności i prac pisemnych. 

Literatura podstawowa:  
Władysław Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Warszawa 1991. 
Gai Institutiones. Tekst i przekład. Z języka łacioskiego przełożył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Rozwadowski, wyd. I, Poznao 2003. 
Instytucje Justyniana. Z jęz. łac. przełożył i przedmową opatrzył Cezary Kunderewicz, Warszawa 1986. 

Literatura uzupełniająca:  
1. Podręczniki: 

W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruo 1944. 
K Kolaoczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1973. 
M. Kuryłowicz, A. Wilioski, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008. 
W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990. 
W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962. 
R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1955. 
W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 1996. 

2. Repetytoria: 
A. Kacprzak, J. Krzynówek, Prawo rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2002. 

3. Encyklopedie: 
Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny. Pod red. W. Wołodkiewicza,  Warszawa 1986. 
W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998. 

4. Wybory źródeł: 
J. Rominkiewicz, E. Szymoszek, I. Żeber, Prawo rzymskie. Teksty źródłowe do dwiczeo, Wrocław 1998. 
W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruo 1995. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US :Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i 
Doktryn Polityczno-Prawnych 

Kierunek:  Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 
   

Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie 
 
KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 
 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I,II wykład 45 7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu historii starożytnej; z zakresu wiedzy o społeczeostwie 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu historii źródeł prawa rzymskiego oraz rzymskiego prawa prywatnego 

formalnego i materialnego; 
2. Przekazanie podstawowych umiejętności: historycznego podejścia do prawa, ułatwiającego przewidywanie kierunku rozwoju prawa 

współczesnego; analizowania źródeł rzymskich, będących wzorem techniki, dialektyki i metod argumentacji prawniczej i stanowiących 
grunt dla pierwszych kroków w dziedzinie hermeneutyki prawniczej; posługiwania się rzymską terminologią prawniczą jako językiem 
uniwersalnym dla rozmaitych systemów prawnych 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego; metoda oparta na praktycznej działalności studentów; metoda samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Pojęcie prawa; znaczenie terminu „prawo rzymskie”; rzymskie definicje prawa 
2. Doniosłośd prawa rzymskiego dla współczesnego prawoznawstwa 
3. Systematyka prawa rzymskiego 
4. Rzymskie podziały prawa 
5. Źródła prawa rzymskiego 
6. Proces rzymski prywatny 
7. Podmioty prawa – zdolnośd prawna, osoby fizyczne (status libertatis, civitatis, familiae), osoby prawne 
8. Czynności prawne; zdolnośd do czynności prawnych 
9. Rzeczy i prawa rzeczowe 
10. Władztwo faktyczne nad rzeczą; ochrona posesoryjna 
11. Własnośd – pojęcie, nabycie, ochrona petytoryjna 
12. Prawa na rzeczy cudzej 
13. Zobowiązania – 
14. Źródła zobowiązao – kontrakty, pacta, jak gdyby kontrakty, delikty, jak gdyby delikty 
15. Prawo familijne – małżeostwo i konkubinat, władza ojcowska, opieka i kuratela 
16. Prawo spadkowe 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin; na podstawie pracy pisemnej 

Literatura podstawowa:  Władysław Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Warszawa 1991. 
Gai Institutiones. Tekst i przekład. Z języka łacioskiego przełożył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Rozwadowski, wyd. I, Poznao 2003. 

Literatura uzupełniająca:  
5.  Podręczniki: 

W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruo 1944. 
K Kolaoczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1973. 
M. Kuryłowicz, A. Wilioski, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008 
W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990. 
W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962. 
R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1955. 
W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 1996. 

6. Repetytoria: 
A. Kacprzak, J. Krzynówek, Prawo rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2002. 

7. Encyklopedie: 
Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny. Pod red. W. Wołodkiewicza, Warszawa 1986. 
W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998. 

8. Wybory źródeł: 
J. Rominkiewicz, E. Szymoszek, I. Żeber, Prawo rzymskie. Teksty źródłowe do dwiczeo, Wrocław 1998. 
W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Verba iuris. Regułu i kazusy prawa rzymskiego, Toruo 1995. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 
KOD Przedmiotu:  10.0V27P03  Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne 
I I dwiczenia 30 8 

P 
obowiązkowy 

polski 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk prawnych na poziomie absolwenta szkoły 
średniej 
Cele przedmiotu:   

1. Student powinien nabyd umiejętnośd wyrażania się w sposób precyzyjny, adekwatny do omawianej tematyki, z użyciem 
specjalistycznego słownictwa języka prawniczego i zachowaniem dyscypliny językowej.  

2. Student powinien nauczyd się rozróżniad źródła prawa, poznad więzi statyczne i dynamiczne systemu prawa. Powinien posiąśd 
umiejętnośd zastosowania reguł kolizyjnych do rozstrzygania o obowiązywaniu norm wyinterpretowanych z przepisów  

3. Student powinien nabyd umiejętnośd korzystania z tekstów autentycznych z uwzględnieniem nowelizacji i derogacji.  
4. Student powinien nabyd umiejętnośd odróżniania rodzajów aktów prawnych oraz jednostek systematyzacyjnych w ich obrębie. 
5. Student powinien nabyd umiejętnośd prawidłowego posługiwania się pojęciami tworzenia, stosowania i wykładni prawa. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd korzystania ze źródeł innych niż podręczniki (orzecznictwo, glosy, komentarze, prasa fachowa) w 

celu systematyzowania i uzupełniania wiedzy. Powinien nabyd umiejętnośd konfrontowania przeciwstawnych stanowisk teoretyków 
prawa. 

Metody dydaktyczne:  metoda problemowa; metoda oparta na praktycznej działalności studentów; metoda samodzielnego dochodzenia do 
wiedzy 

Tematyka zajęd: 
1. Normy postępowania i inne typy wypowiedzi 
2. Akty normatywne, przepisy prawne 
3. Tworzenie prawa 
4. Obowiązywanie prawa 
5. System prawny 
6. Wykładnia prawa, wnioskowania prawnicze 
7. Stosowanie prawa 
8. Ustalanie faktów w procesie stosowania prawa 
9. Podmioty w prawie 
10. Organy ochrony prawnej 

 

Forma i warunki zaliczenia: :  zaliczenie na podstawie kolokwium koocowego; zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej; pytania 
wymagające odpowiedzi opisowych oraz pytania problemowe;  

Literatura podstawowa:  
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznao 2005;  
J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, Kraków 2002;  

 
Literatura uzupełniająca:  

Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do Nauk Prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008 
J. Jabłooska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Ars boni et aequi, Poznao 2000 
T. Stawecki, p.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck, Warszawa 2003  
A. Korybski, L. Leszczyoski, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2007 
M. Droba, Podstawy prawa, Plansze Becka, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 
KOD Przedmiotu:  10.0V27P03  Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I wykład 30 
8 

P 
obowiązkowy 

polski 
niestacjonarne I I wykład 30 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk prawnych na poziomie absolwenta szkoły 
średniej 
Cele przedmiotu:   

1. Student powinien nabyd umiejętnośd wyrażania się w sposób precyzyjny, adekwatny do omawianej tematyki, z użyciem 
specjalistycznego słownictwa języka prawniczego i zachowaniem dyscypliny językowej.  

2. Student powinien nauczyd się rozróżniad źródła prawa, poznad więzi statyczne i dynamiczne systemu prawa. Powinien posiąśd 
umiejętnośd zastosowania reguł kolizyjnych do rozstrzygania o obowiązywaniu norm wyinterpretowanych z przepisów  

3. Student powinien nabyd umiejętnośd korzystania z tekstów autentycznych z uwzględnieniem nowelizacji i derogacji.  
4. Student powinien nabyd umiejętnośd odróżniania rodzajów aktów prawnych oraz jednostek systematyzacyjnych w ich obrębie. 
5. Student powinien nabyd umiejętnośd prawidłowego posługiwania się pojęciami tworzenia, stosowania i wykładni prawa. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd korzystania ze źródeł innych niż podręczniki (orzecznictwo, glosy, komentarze, prasa fachowa)  

w celu systematyzowania i uzupełniania wiedzy. Powinien nabyd umiejętnośd konfrontowania przeciwstawnych stanowisk teoretyków 
prawa. 

 Metody dydaktyczne: Metoda podająca, Metoda problemowa 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Przedmiot prawoznawstwa 
2. Podstawowe działy i dyscypliny prawoznawstwa 
3. Pojęcie i funkcje prawa  
4. Prawo jako przedmiot badao naukowych  
5. Norma postępowania  
6. Język prawa  
7. Proces tworzenia prawa 
8. Akty normatywne  
9. Rodzaje aktów normatywnych  
10. Obowiązywanie prawa  
11. Znajomośd prawa  
12. Wykładnia przepisów prawnych  
13. Stosowanie prawa  
14. Realizowanie i przestrzeganie prawa  
15. System prawa  
16. Podmioty prawa  
17. Sytuacje prawne  
18. Stosunek prawny  
19. Prawo a inne regulatory zachowao 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny – pytania wymagające odpowiedzi opisowych i pytanie problemowe (casus) 

Literatura podstawowa:  
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznao 2005;  
J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, Kraków 2002;  

 
Literatura uzupełniająca:  

A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do Nauk Prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008 
J. Jabłooska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Ars boni et aequi, Poznao 2000 
T. Stawecki, p.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck, Warszawa 2003  
A. Korybski, L. Leszczyoski, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2007 
M. Droba, Podstawy prawa, Plansze Becka, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 Nazwa przedmiotu:  Doktryny polityczno-prawne 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy 

stacjonarne II IV dwiczenia 15 5 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:  
1. Podstawowa wiedza z zakresu: historii politycznej, historii ustroju i prawa sądowego, prawa rzymskiego, wstępu do prawoznawstwa oraz klasycznych zagadnieo i pojęd 

filozofii (ontologii, epistemologii, etyki).  
2. Umiejętnośd samodzielnego, poprawnego i zrozumiałego wypowiadania się na określony temat w formie ustnej i pisemnej. 
3. Zdolnośd i motywacja do samodzielnego i systematycznego studiowania literatury przedmiotu. 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wiodących nurtów myśli politycznej i prawnej, stanowiących doktrynalne uzasadnienia współczesnych systemów prawa i ustroju 

paostw europejskich. 
2. Wprowadzenie studentów w problematykę konstrukcji pojęciowych oraz ideowych i aksjologicznych źródeł instytucji politycznych i prawnych, stanowiących przedmiot 

aktualnych dyskusji w społeczeostwach wolnościowo-demokratycznych. 
3. Wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego orientowania się w otaczającej ich rzeczywistości polityczno-prawnej, szczególnie umiejętności prawidłowej 

interpretacji podstawowych zasad obowiązującego porządku prawnego, instytucji życia publicznego oraz trafnego rozpoznawania doktrynalnych podstaw programów 
partyjnych i propagowanych haseł politycznych. 

4. Rozwinięcie u studentów umiejętności poprawnej komunikacji językowej, odpowiadającej standardom wypowiedzi prawniczych i naukowych oraz zachęcenie ich do 
aktywnego  uczestnictwa w dyskusjach dotyczących problematyki społeczno-politycznej i prawnej. 

Metody dydaktyczne: 
1. Metoda samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o analizę tekstów źródłowych (fragmentów wybranych dzieł literatury politycznej i prawnej) i lekturę opracowao 

podręcznikowych.  
2. Metoda nauczania teoretycznego, objaśniająca zagadnienia poruszane w tekstach źródłowych i w podręcznikach, ze szczególnym uwzględnieniem wątków określonych 

przez studentów jako trudne do zrozumienia. 
3. Metoda aktywizująca studentów do samodzielnego rozpoznawania i podejmowania problemów badawczych oraz prezentowania ich w formie referatów, wypowiedzi  
w dyskusjach  prowadzonych w ramach zajęd, jak również ustnych lub pisemnych zapytao, kierowanych do wykładowcy w ramach indywidualnych konsultacji. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Formy pojęciowe paostwa: Grecka polis (Sokrates, Platon, Arystoteles), rzymska civitas (Polibiusz, Cycero), starożytne imperium (stoa, apologetyka wczesnego 
Chrześcijaostwa), paostwo feudalne (Jan z Salisbury), nowożytne paostwo terytorialne (Machiavelli, Bodin, Luter, absolutyzm Dei gratia, absolutyzm oświecony), 
nowoczesna definicja paostwa (Jellinek, Weber). Koncepcje genezy paostwa: Paostwo z woli Boga (judaizm, mitologia grecka, patrystyka i augustynizm, średniowieczny 
papalizm, średniowieczne nurty chiliastyczne, luteranizm, kalwinizm), paostwo jako odzwierciedlenie idei absolutnej (platonizm, heglizm), paostwo jako (konieczny) twór 
natury ludzkiej (arystotelizm, stoicyzm, scholastyka, nowożytne teorie społecznej natury człowieka),  paostwo jako twór (swobodnej) ludzkiej konwencji (sofiści, epikureizm, 
nowożytna teoria umowy społecznej), paostwo jako twór ducha narodu (historyzm, konserwatyzm, nacjonalizm). Modele ustrojowe: Monarchia (despocje starożytnego 
Wschodu, Homer, hellenizm, rzymskie koncepcje pryncypatu i dominatu, monarchia w chrześcijaoskiej apologetyce, bizantyjski cezaropapizm, królestwo sakralne 
wczesnego średniowiecza, uniwersalizm cesarski, tomizm, nowożytny absolutyzm monarszy, liberalne i konserwatywne koncepcje monarchii konstytucyjnej), arystokracja 
(Sokrates, Platon, Calvin), demokracja (Protagoras, Perykles, Marsyliusz, demokracja szlachecka, Rousseau, jakobnizm, Jackson, Michelet, demokratyczny liberalizm), 
oligarchia (oligarchia magnacka, mieszczaoskie/liberalne koncepcje reprezentacji). Formy mieszane: Politea (Arystoteles), republika (Polibiusz, Cyceron, Machiavelli), 
monarchia stanowa (parlamentaryzm, Monteskiusz). Problem tyranii: Tyrania jednostki (Arystoteles, Augustyn, Jan z Salisbury, Św. Tomasz, monarchomachowie), tyrania 
grupy (Arendt, Bracher, Friedrich), tyrania większości (Kallikles, Platon, J. S. Mill, A. de Toqueville). Zwierzchnośd świecka i religijna: Despocje wschodnie, judaizm, grecka 
polis, Imperium Romanum, cezaropapizm, sakralizacja władzy królewskiej, uniwersalizm cesarski vs. papalizm, luteranizm, kalwinizm, nowożytne koncepcje neutralności 
światopoglądowej paostwa. Legitymacja władzy: Władza Dei gratia (mitologia grecka, myśl polityczna Chrześcijaostwa, nowożytny absolutyzm monarszy), władza z woli 
ludu (lex regia, germaoski Thing, idea władzy ludowej w dobie sporu o inwestyturę,  koncepcje monarchii elekcyjnej, liberalne i demokratyczne koncepcje suwerenności 
ludu, faszystowska, hitlerowska i leninowska zasada wodzostwa), władza kontraktowa (idea przymierza z Bogiem, koncepcje pactum subiectionis, kontraktualizm lenny, 
kontraktualizm stanowy, kontraktualizm intersubiektywny – koncepcje pactum unionis). Suwerennośd: Suwerennośd paostwa (Jellinek), suwerennośd organu władzy 
paostwowej (Bodin), suwerennośd ludu (Marsyliusz, Locke, Rousseau), suwerennośd każdej ludzkiej jednostki (Constant). Racja stanu: Republikaoska racja dyktatury 
(Machiavelli), liberalna racja parlamentaryzmu (Locke, Monteskiusz), upaostwowiona racja władzy (absolutyzm, paostwo policyjne, totalitaryzm). Praworządnośd - rządy 
prawa - paostwo prawne: Zasada praworządności w demokracji ateoskiej, rządy prawa w tradycji common law, liberalne paostwo prawne (Locke, Monteskiusz, Kant, v. 
Mohl), demokratyczne paostwo prawne (zasady demokracji amerykaoskiej, europejskie demokracje parlamentarne), socjalne paostwo prawne w myśli politycznej 
niemieckiej socjaldemokracji, konserwatywne koncepcje paostwa prawnego (F. J. von Stahl). Dobro wspólne: Klasyczne koncepcje dobra wspólnego (Perykles, Platon, 
Arystoteles, Cyceron, Św. Tomasz, J.J. Rousseau), zagadnienie dobra wspólnego w koncepcjach liberalnego i demokratycznego paostwa prawnego. Koncepcje podziału 
władzy: niezawisłośd sędziowska (Modrzewski, Locke, v. Mohl), ciała pośredniczące (Monteskiusz), zasada check and balance, plebiscytarna i parlamentarna forma rządu, 
parlamentarna demokracja prezydencka i kanclerska, sądownictwo konstytucyjne, władza municypalna (federalizm, Constant). Polityczny światopogląd współczesności: 
Indywidualizm (liberalizm, anarchizm, myśl demokratyczna i socjalna), supraindywidualizm (konserwatyzm, nacjonalizm, rasizm, etatyzm, komunizm, komunitaryzm), 
transpersonalizm (korporacjonizm, solidaryzm, myśl społeczna Kościoła Katolickiego) 

Koncepcyjna geneza wybranych form pojęciowych prawa: nomos w relacji do physis i thesis, nomos a telos i logos  w myśli Starożytnych, idealizm prawniczy (Platon, 
Arystoteles, Radbruch), teologia prawa (judaizm, stoa, Św. Augustyn, Św. Tomasz), realizm prawniczy (sofiści, Machiavelli, tradycja Common law), prawo natury: prawo 
przyrody (sofiści, Rousseau), prawo Boga (natura naturans), prawo rozumu (stoa, Grocjusz, Locke, Wolff, Kant), prawa człowieka (Protagoras, Sokrates, Platon, Stoa, 
antropologia chrześcijaoska, Locke, Rousseau, Kant), prawo społeczne: solidaryzm (Duguit), personalizm (nauka społeczna Kościoła Katolickiego, Maritain, Mounier), 
pozytywizm prawniczy: prekursorzy (sofiści, woluntaryści, nominaliści, Marsyliusz, Machiavelli, Hobbes, Bentham, Austin), szkoła historyczna w prawoznawstwie (v. Hugo, 
Savigny), pozytywizm ustawowy (Bergbohm), psychologiczne i socjologiczne teorie prawa (Binding, Petrażycki, Jellinek, Ihering, Ehrlich, Weber), czysta nauka prawa: Kant 
(rozum i prawo moralne, moralna wolnośd i godnośd człowieka), Kelsen (norma - przymus a powinnośd), ewolucjonizm i determinizm: Hegel, Maks, Spencer, Gobineau, de 
Lapouge. Teorie sprawiedliwości: Suum cuique (Platon), iustitia commutativa i iustitia distributiva (Arystoteles), iustitia protectiva (Coing), sprawiedliwośd, słusznośd i 
bezpieczeostwo prawne (Radbruch), moralnośd prawa (Fuller), maksymalna korzyśd dla najmniej uprzywilejowanych (Rawles). 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie oceny udziału w zajęciach 

Literatura podstawowa:  K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznao 2004; H. Olszewski , M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i 
prawnych, Poznao 1994; Wybór tekstów źródłowych (sporządzony przez prowadzącego zajęcia). 

Literatura uzupełniająca:   Historia doktryn politycznych i prawnych następujących autorów:  J. Baszkiewicz, F. Ryszka (1979), L. Dubel (2005),  K. Grzybowski (1968), J. 
Justyoski (2000), A. Sylwestrzak (2002). Historia myśli politycznej i prawnej następujących autorów:  S. Filipowicz (2001), H. Izdebski (2007), M. Król (2001). J.M. Kelly, 
Historia zachodniej teorii prawa (2006); J.P. Hudzik, Wykłady z filozofii polityki (2002); W. Theimer, Geschichte der politischen Ideen (1955); A. Verdroß, Abendländische 
Rechtsphilosophie. Ihre Grundlagen und Hauptprobleme in geschichtlicher Schau  (1963); R. Marcic, Geschichte der Rechtsphilosophie. Schwerpunkte-Kontrapunkte (1971); 
K. R o d e , Geschichte der europäischen Rechtsphilosophie (1974). 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:   10.0V27K02 

  
Nazwa przedmiotu: Doktryny polityczno-prawne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II III, IV wykład 45 5 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z historii na poziomie szkoły średniej, znajomośd podstawowego słownictwa z dziedziny 
prawoznawstwa.  
 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu dominujących współcześnie doktryn polityczno-prawnych  

z uwzględnieniem ich genezy i rozwoju;     
2. Wskazanie na klasyczne ujęcia filozofów na temat paostwa i prawa, które zakorzeniły się w europejskim dyskursie 

politycznym;  
3. Wyrobienie umiejętności  analizowania aktualnych doktryn politycznych, rozpoznawania ich genezy i ich potencjalnych 

skutków polityczno-prawnych, a także wartości, na jakich się opierają. 

 Metody dydaktyczne: Wykład zawierający informację i komentarz.   
    

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Klasyczne ujęcia antyku w zakresie rozważao nad demokracją, paostwem idealnym i  dobrem  wspólnym.     
2. Problem relacji między władzą świecką a  kościelną, między prawem bożym, naturalnym a  stanowionym w klasycznym 

ujęciu  myśli politycznej  średniowiecza i we współczesnych doktrynach politycznych.  
3. Znaczenie konstrukcji prawnonaturalnych i umowy społecznej z XVII i XVIII w.  dla rozumienia paostwa, prawa i praw 

podmiotowych. Problem relacji miedzy jednostką a władzą publiczną w dyskursie politycznym epoki nowożytnej.   
4. Współczesne ujęcia paostwa, prawa, wolności, własności, równości i praw jednostki w najważniejszych nurtach doktryn 

politycznych:  liberalizmu, socjalizmu, nacjonalizmu, konserwatyzmu, socjaldemokracji i w  nauczaniu społecznym  
kościoła katolickiego. 

5. Podstawowe różnice w rozumieniu pojęcia prawa: pozytywizm a jusnaturalizm.   
6. Zagadnienie sprawiedliwości w doktrynach europejskich.  
7. Warianty demokracji: liberalizm, republikanizm, komunitaryzm 

 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny, warunkiem przystąpienia jest zaliczenie konwersatorium   

Literatura podstawowa:  
K.Chojnicka, H.Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Ars boni et aequi, Poznao,  
najnowsze wydanie;  
Andrew Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  
Inne podręczniki, w partiach odpowiadających tematyce wykładów: H.Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej; 
A.Sylwestrzak, Historia doktryn polityczno-prawnych; J.Justyoski, Historia doktryn polityczno-prawnych; L.Dubel, Historia 
doktryn politycznych i prawnych do kooca XIX wieku; M.Król, Historia myśli politycznej i prawnej od Machiavellego po czasy 
współczesne; S.Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej; Słownik historii doktryn politycznych, Wydawnictwo  Sejmowe;  
Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, Wyd. C.H.Beck  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa  

Kierunek:  Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V27K03 

  
Nazwa przedmiotu: Filozofia prawa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II III wykład 30 4 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  
Podstawowe  wiadomości z zakresu nauk prawnych, podstawowe wiadomości z zakresu filozofii. Zaliczone: wstęp do 
prawoznawstwa oraz  ewentualnie filozofia ogólna 
 

Cele przedmiotu:   
Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu problematyki filozoficznej prawa i prawoznawstwa, historycznych nurtów filozofii 
prawa, oraz współczesnych dyskusji filozoficznoprawnych.  
 

 Metody dydaktyczne: : Metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Miejsce filozofii prawa w systemie nauk filozoficznych oraz prawnych 
2. Koncepcje prawa natury (jako typ poglądów, charakterystyka, odmiany; nurty historyczne: kosmologiczno-

racjonalistyczny, psychologiczno-woluntarystyczny św.Tomasz, nurt oświeceniowy; koncepcje współczesne: J. Finnis, L.L. 
Fuller). 

3. Pozytywizm prawniczy (jako typ poglądów, jako kierunek), geneza, cechy; nurty: nurt anglosaski, nurt kontynentalny; 
tendencje: formalistyczna i naturalistyczna; wybrane koncepcje: J. Austin, H.L.A. Hart; współczesny pozytywizm: O. 
Weinberger  
i N. MacCormick-PPI) 

4. Normatywizm (H. Kelsen, A. Merkl); funkcjonalizm( amerykaoski realizm prawny :O.W. Holmes, K.N.Llewellyn, idealizm  
R. Pounda, psychologizm (szkoła skandynawska, L. Petrażycki); integralna filozofia prawa R. Dworkina;  

5. Hermeneutyczna filozofia prawa (wersja metodologiczna, wersja ontologiczna),  
6. Teoria argumentacji prawniczej (retoryka prawnicza Ch. Perelmana, teoria dyskursu prawniczego R. Alexego);  
7. Komunikacyjna filozofia prawa J. Habermasa;  
8. Postmodernistyczne wizje prawa (Critical Legal Studies, feminizm prawniczy) 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin, pytania opisowe 

Literatura podstawowa:  
M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2004 

 

Literatura uzupełniająca:  
J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 2002, J.M. Kelly, Historia zachodniej filozofii prawa, Kraków 
2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 Nazwa przedmiotu:  Historia prawa polskiego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II III Wykłady/dwiczenia 30/15 5 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: znajomośd historii Polski oraz wiedzy o społeczeostwie na poziomie szkoły średnie; znajomośd zasad paostwa i prawa na poziomie I roku 
uniwersyteckich studiów prawniczych. 

Cele przedmiotu:   Cele nauczania: Celem zajęd z przedmiotu Historia prawa polskiego jest przedstawienie w kontekście historycznym instytucji prawa publicznego tworzących 
ustrój paostwa polskiego oraz instytucji prawa sądowego dawniej obowiązującego w Polsce. W ramach prowadzonych zajęd studenci poznają m. in. organizację, kompetencje  
i wzajemne relacje poszczególnych organów paostwa, które funkcjonowały w różnych okresach historii Polski oraz ewolucję podstawowych instytucji materialnego  
i formalnego prawa karnego, cywilnego, familijnego i spadkowego. 

1. Zadaniem zajęd jest umożliwienie studentom dostrzeżenia związków pomiędzy obecnie obowiązującymi instytucjami prawa, a tymi obowiązującymi dawniej, dzięki 
czemu uzyskają umiejętności i kompetencje w postaci:  

- zdolności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa polskiego, 
- analizy wydarzeo i procesów historycznych dokonujących się w prawie, 
- dostrzegania ewolucji urządzeo prawnych,  
- porównywania instytucji prawnych obowiązujących w Polsce i w różnych paostwach na przestrzeni dziejów.  

2. Wiedza wyniesiona z zajęd da studentom sposobnośd pełniejszego zrozumienia istoty współczesnego paostwa i prawa polskiego.  
Celem dydaktycznym zajęd jest też wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnej pracy intelektualnej, a także potrzebnej w pracy prawnika systematyczności, 
rzetelności i spolegliwości. 

 Metody dydaktyczne:  wykład, dwiczenia, samodzielna praca z tekstem prawnym i prawniczym, krytyka źródeł 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Paostwo polskie w okresie piastowskim: książę (król) i zakres jego władzy, następstwo tronu, koronacje królewskie i ich znaczenia dla paostwa, zarząd centralny i 

terytorialny, podziały dzielnicowe, zjednoczenie paostwa – Corona Regni Poloniae. Początki monarchii stanowej. 
2. Ustrój Rzeczypospolitej Szlacheckiej: geneza Sejmu polskiego, przywileje szlacheckie - podstawa prawna rozwoju szlacheckiego parlamentaryzmu w Polsce (przywileje: 

koszycki, czerwioski, jedlneosko-krakowski, cerekwicko-nieszawski, konstytucja „Nihil novi” z 1505 r.), rodzaje zgromadzeo szlachty polskiej; od zgromadzeo stanowych po 
Sejm Walny, organy władzy paostwowej w systemie polskiej demokracji szlacheckiej (struktura i kompetencje): Sejm: Izba Poselska, Senat, Król jako stan sejmujący, Król, 
urzędy paostwowe i ziemskie, sądy i trybunały w Rzeczypospolitej, sejmiki szlacheckie, unie polsko-litewskie i lenna koronne. 

3. Instytucje polskiego życia publicznego w XVI i XVII w.: artykuły henrykowskie, pacta conventa, konfederacja warszawska (tolerancja religijna), liberum veto, konfederacje i 
rokosze. 

4. Polska w okresie reform oświeceniowych: początki reformy ustroju Rzeczpospolitej w latach 1764-1775, Sejm Czteroletni i jego reformy, ustrój paostwa w świetle 
Konstytucji 3 Maja. 

5. Wybrane ustroje okresu zaborów: ustrój Księstwa Warszawskiego – król, ministrowie, Rada Stanu, Sejm Główny, zarząd terytorialny; ustrój Królestwa Polskiego – król, 
namiestnik i Rada Stanu, wydziały rządowe, Sejm. 

6. Ustrój II Rzeczypospolitej - paostwo polskie w okresie tymczasowym - Tymczasowy Naczelnik Paostwa, Naczelnik Paostwa, Sejm Ustawodawczy. Ustrój paostwa wg 
Konstytucji marcowej z 1921 r. – Sejm, Senat, Prezydent, rząd, prawa i wolności obywatelskie, nowela sierpniowa: kierunek przemiany ustroju. Ustrój Paostwa wg 
Konstytucji kwietniowej z 1935 r. – Prezydent, rząd, Sejm, Senat, prawa i wolności obywatelskie. 

7. Organizacja władzy sądowniczej oraz organów pomocniczych wymiaru sprawiedliwości w II Rzeczypospolitej - zasady ustrojowe sądownictwa w Polsce: zasada podziału 
władz, zasada niezawisłości sędziowskiej, prawo do sądu. Organizacja i właściwości sądownictwa powszechnego - sądy grodzkie oraz sędziowie pokoju, sądy okręgowe, 
sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy. Organizacja i właściwości sądów szczególnych i Trybunałów - sądy wojskowe, sądy pracy, sądy wyznaniowe. Trybunał Stanu, Najwyższy 
Trybunał Administracyjny, Trybunał Kompetencyjny. Organizacja i kompetencje Prokuratury. Organizacja i kompetencje Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (podstawowe zagadnienia ustrojowe) - Ustrój w okresie lubelskim: Krajowa Rada Narodowa (KRN), Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego (PKWN), Rząd Tymczasowy, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Mała konstytucja z 1947 r. i jej podstawowe zasady ustrojowe: Prezydent, Sejm 
Ustawodawczy, Rada Paostwa. Konstytucja z 1952 r. i jej podstawowe zasady ustrojowe - koncepcja jednolitej władzy paostwowej i miejsce w niej Sejmu, Rady Paostwa, 
rządu, sądownictwa, Rad Narodowych. Organizacja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) i jej rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie paostwa. 

9. Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 r.  
10. Polskie prawo karne i cywilne na przestrzeni wieków – od Najstarszego Zwodu Prawa Polskiego po dorobek Komisji Kodyfikacyjnej w II Rzeczypospolitej. 
Tematyka dwiczeo: Dzieje polskiego konstytucjonalizmu – interpretacja przepisów polskich konstytucji w zakresie kompetencji, sposobów kreowania i wzajemnych relacji: 
głowy paostwa, rządu, sejmu i sądów. 

1. Ustrój paostwa wg konstytucji z 1791 r. 
2. Ustrój paostwa wg konstytucji z 1807 r. 
3. Ustrój paostwa wg konstytucji z 1815 r. 
4. Ustrój paostwa wg konstytucji z 1921 r. 
5. Ustrój paostwa wg konstytucji z 1935 r. 
6. Ustrój paostwa wg konstytucji z 1952 r. 

System prawny w Polsce XX wieku i jego źródła. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin ustny, trzy pytania z zakresu prawa publicznego i prywatnego z różnych okresów historycznych paostwa polskiego. Zaliczenie dwiczeo- 
zaliczenie pisemne, rozwiązanie 3 kazusów z zakresu historii prawa publicznego i prywatnego. 

Literatura podstawowa:  J. Bardach,  B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1996. 
E. Borkowska-Bagieoska, K. Krasowski, B. Lesioski, J. Walachowicz, Historia paostwa i prawa Polski – zarys wykładu, Poznao 1994. 
T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, wyd. 2 rozszerzone i zmienione, C.H. Beck, Warszawa 2003. 

Literatura uzupełniająca:   
A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1991.  
J. Bardach, Dzieje Sejmu Polskiego, Wyd. Sejmowe 1993. 
S. Grodziski, Idea i osiągnięcia pięciu wieków Sejmu Polskiego, Wyd. Sejmowe 1993. 
M. Tkaczuk, Prawo do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu w II Rzeczypospolitej, w: Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów,  
red. J. Ciapała, K. Flaga-Gierszyoska, Wydanie I. 
Historia prawa w Polsce i w Europie, red. A. Karabowicz, M. Stus, M. Żurek, kazusy, Zakamycze 2004 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P09 Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II III, IV dwiczenia 60 10 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad podstawowe wiadomości  
z zakresu czynników kształtujących administrację publiczną, źródeł prawa i budowy aparatu administracyjnego. 

Cele przedmiotu:  Zasadniczym celem zajęd jest zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstawowych 
pojęd teorii prawa administracyjnego. Ponadto zapoznanie się przez studentów w możliwie szerokiej perspektywie z problematyką 
organizacji, funkcjonowania oraz form aktywności administracji publicznej. Także zdobycie przez  studentów umiejętności 
swobodnego poruszania się po aktach normatywnych charakterystycznych dla części szczegółowej prawa administracyjnego 

 Metody dydaktyczne:  Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz 
stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i podział prawa administracyjnego 
2. Zasady prawa administracyjnego 
3. Źródła prawa administracyjnego i ich promulgacja  
4. Stosunek administracyjnoprawny, sytuacja administracyjnoprawna i inne podstawowe pojęcia prawa administracyjnego 
5. Prawne formy działania administracji publicznej 
6. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej 
7. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej  
8. Samorząd terytorialny 
9. Pracownicy administracji publicznej 
10. Kontrola administracji publicznej 
11. Pojęcie części szczegółowej w prawie administracyjnym 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z kolokwium 

Literatura podstawowa:  
J. Sługocki, Prawo administracyjne, Kraków 2007, 
J. Sługocki (red.), Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2008, I.Kraśnicka, R. Suwaj, Prawo administracyjne, Warszawa 2008,  
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, 
J. Bod (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, 
M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007, 
K. Miaskowska - Daszkiewicz, S. Serafin, B. Szmulik, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007, 
Z. Leooski, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006, 
Z. Leooski, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2006,  
M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2005, 
M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P09 Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II III, IV wykład 60 10 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad podstawowe wiadomości  
z zakresu czynników kształtujących administrację publiczną, źródeł prawa i budowy aparatu administracyjnego.  

Cele przedmiotu:  Zasadniczym celem zajęd jest zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstawowych 
pojęd teorii prawa administracyjnego. Ponadto zapoznanie się przez studentów w możliwie szerokiej perspektywie z problematyką 
organizacji, funkcjonowania oraz form aktywności administracji publicznej. Także zdobycie przez  studentów umiejętności 
swobodnego poruszania się po aktach normatywnych charakterystycznych dla części szczegółowej prawa administracyjnego 

 Metody dydaktyczne: : Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz 
stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i podział prawa administracyjnego 
2. Źródła prawa administracyjnego i ich promulgacja  
3. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej 
4. Podział terytorialny 
5. Samorząd terytorialny 
6. Urzędnicy i służba cywilna 
7. Kontrola administracji publicznej 
8. Pojęcie części szczegółowej w prawie administracyjnym 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. 

Literatura podstawowa:  
J. Sługocki, Prawo administracyjne, Kraków 2007, 
J. Sługocki (red.), Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2005. 

  

Literatura uzupełniająca:  
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2008, 
I. Kraśnicka, R. Suwaj, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, 
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, 
J. Bod (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, 
M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007, 
K. Miaskowska - Daszkiewicz, S. Serafin, B. Szmulik, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007, 
Z. Leooski, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006, 
Z. Leooski, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2006,  
M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2005, 
M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów:  studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne częśd ogólna i zobowiązania 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język wykładowy 

stacjonarne II III, IV dwiczenia 60 (30/30) 10 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne:   Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, metod wykładni. 
Znajomośd logiki. Rozumienie podstawowych pojęd nauk Prawnych oraz umiejętnośd posługiwania się nimi przy analizie i wykładni tekstów aktów prawnych. 

Cele przedmiotu: Zdobycie umiejętności stosowania podstawowych instytucji prawa cywilnego oraz prawa zobowiązao. Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami 
cywilnoprawnymi w toku wykładni i stosowania prawa zobowiązao oraz dokonywania podstawowych czynności prawnych, w tym zwłaszcza polegających na zawieraniu umów; zrozumienia roli prawa 
cywilnego w obrocie prawnym. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą praktyczną w formie symulacji oraz metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
Prawo cywilne częśd ogólna: 
1. Prawo podmiotowe. Analiza Kodeksu cywilnego pod kątem przepisów kształtujących roszczenia, zarzuty oraz uprawnienia kształtujące. Omówienie wybranych przykładów. 
2. Obowiązywanie prawa cywilnego w ujęciu czasowym. Analiza przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 94, ze zm.). 

Omówienie zastosowania tych przepisów na podstawie wybranych przykładów (np. instytucji umowy przedwstępnej w ujęciu obecnym i sprzed nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z 
14 lutego 2003r., o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r., Nr 49, poz. 408). 

3. Podmioty stosunku cywilnoprawnego. Analiza wybranych przepisów ustaw regulujących ustrój oraz tworzenie niektórych osób prawnych, np. Kodeksu spółek handlowych, ustawy o 

przedsiębiorstwach paostwowych, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy z 5 stycznia  1995r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolioskich, 

ustawa z 25 kwietnia 1997r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 1997r., Nr 15, poz. 469, ze zm.) , ustawa z dnia 21 lipca 1984r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecioskiego (Dz.U. z 1984r., Nr 36, 

poz. 190, ze zm.) 

4. Zdolnośd prawna oraz zdolnośd do czynności prawnych. Rozwiązywanie kazusów prawniczych oraz analiza orzecznictwa. 
5. Oświadczenie woli. Analiza Kodeksu cywilnego oraz wybranych fragmentów ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz. 59, ze zm.) pod kątem przepisów 

regulujących oświadczenia woli.  
6. Czynnośd prawna. Analiza Kodeksu cywilnego pod kątem przepisów regulujących różne rodzaje czynności prawnych. Sporządzenie wzoru wybranej umowy.  
7. Wady oświadczeo woli. Rozwiązywanie kazusów prawniczych oraz analiza orzecznictwa. 
8. Sposoby zawierania umów. Rozwiązywanie kazusów prawniczych oraz analiza orzecznictwa. 
9. Przedstawicielstwo. Rozwiązywanie kazusów prawniczych, analiza orzecznictwa oraz sporządzenie dokumentów różnego rodzaju pełnomocnictw oraz prokury. 
10. Przedawnienie. Analiza Kodeksu cywilnego pod kątem przepisów regulujących przedawnienie roszczeo. Obliczanie terminu wymagalności oraz przedawnienia wybranych rodzajów roszczeo. 
11. Symulacja uproszczonej rozprawy sądowej mająca na celu realistyczne zaprezentowanie problemu ciężaru dowodu oraz wybranych fragmentów przerobionego materiału. 
Prawo cywilne zobowiązania: 
12.  Istota zobowiązao: pojęcie zobowiązania, wierzytelnośd jako prawo podmiotowe, przymusowa realizacja zobowiązao, zasada realnego wykonania zobowiązao, dług a odpowiedzialnośd, rodzaje 

odpowiedzialności, zobowiązania niezupełne. 
13. Istota i rodzaje świadczeo: istota świadczenia pieniężnego, zasada walutowości, zasada nominalizmu, zasada waloryzacji, odsetki, szkoda i jej wysokośd, wysokośd odszkodowania, sposoby 

naprawienia szkody, naprawienie szkody na osobie, zwrot nakładów i wydatków, świadczenia w zobowiązaniach przemiennych, upoważnienie przemienne, 
14.  Wielośd dłużników i wierzycieli: zobowiązania podzielne i niepodzielne, zobowiązania solidarne, zobowiązania in solidum 
15. Umowy w prawie zobowiązao: Istota i rodzaje umów, treśd i forma umów, culpa in contrahendo, umowa przedwstępna, ogólne warunki, wzory i regulaminy umów, umowy o świadczenie przez 

osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna.  
16. Bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, zbieg roszczeo z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami 
17.  Czyny niedozwolone: pojęcie, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnośd za czyn własny, odpowiedzialnośd za cudze czyny, odpowiedzialnośd za wykonywanie władzy 

publicznej, odpowiedzialnośd za zwierzęta, odpowiedzialnośd za rzeczy, odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstw, odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone ruchem 
mechanicznych środków komunikacji, zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu 

18.  Wykonywanie zobowiązao: zasada swobody umów, przedmiot wykonania zobowiązania, podmioty uczestniczące w wykonaniu zobowiązania, miejsce i czas wykonania zobowiązania, wykonanie 
zobowiązania z umów wzajemnych, klauzula rebus sic stantibus, ius retentionis, dowody wykonania zobowiązania 

19.  Skutki niewykonywania zobowiązao: istota, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności kontraktowej, pierwotna i wtórna niemożliwośd świadczenia, opóźnienie i zwłoka dłużnika, odszkodowanie 
umowne, zwłoka wierzyciela. 

20.  Umowa sprzedaży: pojęcie, cechy i treśd stosunku sprzedaży, rękojmia za wady rzeczy sprzedanej, odpowiedzialnośd za niezgodnośd towaru z umową, gwarancja w umowie sprzedaży, szczególne 
rodzaje sprzedaży, sprzedaż, a inne umowy o przeniesienie własności lub praw majątkowych 

21. Umowa darowizny: pojecie, cechy i treśd umowy darowizny, polecenie, odwołanie darowizny, obowiązek utrzymania darczyocy w razie niedostatku. 
22. Umowa najmu: pojęcie, cechy i treśd stosunku najmu, rękojmia za wady przedmiotu najmu, zmiany podmiotowe stosunku najmu, podnajem, najem lokali, umowa najmu, a inne umowy regulujące 

używanie rzeczy(umowa dzierżawy, użyczenia i leasingu). 
23.  Umowa zlecenia: pojęcie, cechy i treśd stosunku zlecenia, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, zlecenie, a inne umowy o świadczenie usług. 
24.  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia: pojęcie, skutki i potwierdzenie.  
25. Umowa o dzieło: pojęcie, cechy i treśd umowy o dzieło, rękojmia za wady dzieła, umowa o dzieło, a umowa o roboty budowlane. 
26. Umowa przechowania: pojęcie, cechy i treśd. 
27.  Umowa pożyczki: pojęcie, cechy i treśd stosunku pożyczki, pożyczka, a umowa kredytu. 
28.  Umowa poręczenia: pojęcie, cechy i treśd poręczenia, poręczenie a awal, następstwa zaspokojenia wierzyciela.. 
29. Renta: pojęcie, cechy i treśd umowy renty, renta ze źródeł pozaumownych. 
30. Umowa spółki cywilnej, pojęcie, cechy i treśd umowy spółki, stosunki majątkowe  a odpowiedzialnośd za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki a reprezentacja, zmiana składu osobowego. 
31. Umowa ugody: pojęcie, cechy i treśd umowy ugody, wady oświadczeo woli, umowa ugody a ugoda sądowa. 
32. Weksel: charakter zobowiązania wekslowego i odpowiedzialności wekslowej; rodzaje weksli i podstawowe klauzule wekslowe. 

Forma i warunki zaliczenia:   kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej  obejmujące zastosowanie przepisów części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązao w konkretnej sprawie (kazusy). 

Literatura podstawowa:   
B. Ziemianin, Z. Kuniewicz,  Prawo cywilne, częśd ogólna, wyd. Ars boni et aequi, Poznao 2007. 
Z. Radwaoski, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
Z. Radwaoski, A. Olejniczak, Zobowiązania-częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008. 
Z. Radwaoski, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania-częśd szczegółowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:   
M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, tom 1, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2007. 
Z. Radwaoski (red.), System prawa prywatnego, tom 2, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2008. 
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, częśd ogólna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.  
E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, tom 5,  Prawo zobowiązao – częśd ogólna, wyd.  C.H. Beck, Warszawa 2006. 
J. Panowicz-Lipska (red.),System prawa prywatnego, Prawo zobowiązao – częśd szczegółowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne częśd ogólna i zobowiązania 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne II III, IV Wykład 60 (30/30) 10 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne        

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:   Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, 
metod wykładni. Znajomośd podstawowych pojęd nauk prawnych i umiejętnośd posługiwania się nimi w toku analizy oraz wykładni tekstów prawnych. 

Cele przedmiotu:  Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz zobowiązao, a także umiejętności analizowania aktów prawa cywilnego oraz ich 
interpretowania i praktycznego stosowania. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem.  

Treści merytoryczne przedmiotu:   
Prawo cywilne częśd ogólna: 
1. Zagadnienia podstawowe: pojęcie prawa cywilnego i jego miejsce w systemie prawa, prawo cywilne jako częśd prawa prywatnego, źródła prawa cywilnego i historia źródeł, zdarzenia 

cywilnoprawne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe i jego nadużycie, zasady prawa cywilnego, obowiązywanie prawa cywilnego w ujęciu czasowym, podmiotowym i 
przestrzennym. 

2. Status osoby fizycznej: zdolnośd prawna, zdolnośd do czynności prawnych, inne atrybuty osoby fizycznej.  
3. Osoba prawna: pojęcie osoby prawnej, teoria organów, rodzaje osób prawnych.  
4.  Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy przyznają zdolnośd prawną: zdolnośd prawna tych jednostek, zdolnośd do czynności prawnych, rodzaje tzw. 

ułomnych osób prawnych. 
5. Czynnośd prawna: pojęcie czynności prawnej, rodzaje czynności Prawnych, forma czynności prawnych, oświadczenie woli, wykładnia oświadczeo woli, wady oświadczeo woli, 

dopuszczalna treśd czynności Prawnych, skutki prawne wadliwości czynności prawnych. 
6. Przedstawicielstwo: istota przedstawicielstwa, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnictwo, prokura. 
7. Przedawnienie roszczeo: pojęcie roszczenia majątkowego, wymagalnośd roszczenia. okresy przedawnienia, bieg, zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia.  
8. Terminy zawite. 
Prawo cywilne zobowiązania: 
9. Istota zobowiązao: pojęcie zobowiązania, wierzytelnośd jako prawo podmiotowe, przymusowa realizacja zobowiązao, zasada realnego wykonania zobowiązao, dług a 

odpowiedzialnośd, rodzaje odpowiedzialności, zobowiązania niezupełne, zobowiązania umowne. 
10. Istota i rodzaje świadczeo: istota świadczenia pieniężnego, zasada walutowości, zasada nominalizmu, zasada waloryzacji, odsetki, szkoda i jej wysokośd, wysokośd odszkodowania, 

sposoby naprawienia szkody, naprawienie szkody na osobie, zwrot nakładów i wydatków, świadczenia w zobowiązaniach przemiennych, upoważnienie przemienne. 
11. Wielośd dłużników i wierzycieli: zobowiązania podzielne i niepodzielne, zobowiązania solidarne, zobowiązania in solidum. 
12. Umowy w prawie zobowiązao: Istota i rodzaje umów, treśd i forma umów, culpa in contrahendo, umowa przedwstępna, ogólne warunki, wzory i regulaminy umów, umowy o 

świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna.  
13. Bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, zbieg roszczeo z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami. 
14. Czyny niedozwolone: pojęcie, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnośd za czyn własny, odpowiedzialnośd za cudze czyny, odpowiedzialnośd za 

wykonywanie władzy publicznej, odpowiedzialnośd za zwierzęta, odpowiedzialnośd za rzeczy, odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstw, odpowiedzialnośd za 
szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji, zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu. 

15. Wykonywanie zobowiązao: zasada swobody umów, przedmiot wykonania zobowiązania, podmioty uczestniczące w wykonaniu zobowiązania, miejsce i czas wykonania zobowiązania, 
wykonanie zobowiązania z umów wzajemnych, klauzula rebus sic stantibus, ius retentionis, dowody wykonania zobowiązania 

16. Skutki niewykonywania zobowiązao: istota, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności kontraktowej, pierwotna i wtórna niemożliwośd świadczenia, opóźnienie i zwłoka dłużnika, 
odszkodowanie umowne, zwłoka wierzyciela. 

17. Umowa sprzedaży: pojęcie, cechy i treśd stosunku sprzedaży, rękojmia za wady rzeczy sprzedanej, odpowiedzialnośd za niezgodnośd towaru z umową, gwarancja w umowie 
sprzedaży, szczególne rodzaje sprzedaży, sprzedaż, a inne umowy o przeniesienie własności lub praw majątkowych 

18. Umowa darowizny: pojecie, cechy i treśd umowy darowizny, polecenie, odwołanie darowizny, obowiązek utrzymania darczyocy w razie niedostatku. 
19. Umowa najmu: pojęcie, cechy i treśd stosunku najmu, rękojmia za wady przedmiotu najmu, zmiany podmiotowe stosunku najmu, podnajem, najem lokali, umowa najmu, a inne 

umowy regulujące używanie rzeczy(umowa dzierżawy, użyczenia i leasingu). 
20. Umowa zlecenia: pojęcie, cechy i treśd stosunku zlecenia, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, zlecenie, a inne umowy o świadczenie usług. 
21. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia: pojęcie, skutki i potwierdzenie.  
22. Umowa o dzieło: pojęcie, cechy i treśd umowy o dzieło, rękojmia za wady dzieła, umowa o dzieło, a umowa o roboty budowlane. 
23. Umowa przechowania: pojęcie, cechy i treśd. 
24. Umowa pożyczki: pojęcie, cechy i treśd stosunku pożyczki, pożyczka, a umowa kredytu. 
25. Umowa poręczenia: pojęcie, cechy i treśd poręczenia, poręczenie a awal, następstwa zaspokojenia wierzyciela. 
26. Renta: pojęcie, cechy i treśd umowy renty, renta ze źródeł pozaumownych. 
27. Umowa spółki cywilnej, pojęcie, cechy i treśd umowy spółki, stosunki majątkowe  a odpowiedzialnośd za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki a reprezentacja, zmiana składu 

osobowego. 

28. Umowa ugody: pojęcie, cechy i treśd umowy ugody, wady oświadczeo woli, umowa ugody a ugoda sądowa. 
29. Weksel: charakter zobowiązania wekslowego i odpowiedzialności wekslowej; rodzaje weksli i podstawowe klauzule wekslowe. 
UWAGA!!! Omówieniu na wykładzie podlegają zagadnienia wybrane przez prowadzącego przedmiot. 

Forma i warunki zaliczenia:   egzamin pisemny w formie sześciu pytao opisowych (3 pytania z części ogólnej prawa cywilnego i 3 pytania z zobowiązao). 
W sesji zimowej odbędzie się nieobowiązkowe kolokwium (w formie 4 pytao opisowych), podczas którego studenci mają możliwośd zaliczenia części ogólnej prawa cywilnego. Uzyskanie 
oceny co najmniej dobrej spowoduje zwolnienie z zaliczania tej części materiału podczas egzaminu koocowego z przedmiotu.  

Literatura podstawowa:   
B. Ziemianin, Z. Kuniewicz,  Prawo cywilne, częśd ogólna, wyd. Ars boni et aequi, Poznao 2007.  
Z. Radwaoski, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
Z. Radwaoski, A. Olejniczak, Zobowiązania-częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008. 
Z. Radwaoski, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania-częśd szczegółowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:   
M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, tom 1, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2007. 
Z. Radwaoski (red.), System prawa prywatnego, tom 2, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2008. 
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, częśd ogólna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.  
E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, tom 5,  Prawo zobowiązao – częśd ogólna, wyd.  C.H. Beck, Warszawa 2006. 
J. Panowicz-Lipska (red.),System prawa prywatnego, Prawo zobowiązao – częśd szczegółowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie 

 KOD Przedmiotu: 10.0V27K10  Nazwa przedmiotu:     Prawo finansowe i finansów publicznych                                                                                                                                                          

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język wykładowy 

stacjonarne II, III IV, V dwiczenia 45 7 K 
obowiązkowy 

j.polski 

niestacjonarne II, III IV, V dwiczenia 30 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: 4 Studenci powinni znad podstawowe pojęcia z dziedziny ekonomii, administracji publicznej i prawa konstytucyjnego /procedura 
legislacyjna/ 

Cele przedmiotu: Rozumienie pojęcia finansów publicznych oraz zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce finansowej paostwa oraz samorządu 
terytorialnego. Zrozumienie specyfiki gospodarki finansowej i regulującego  ją prawa finansowego. Podstawowe pojęcia prawa finansowego .Nabycie 
umiejętności wykorzystywania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Nabycie umiejętności analizy i rozwiązywania problemów związanych  
z prawem finansowym. Stosowanie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów finansowych i planowania finansowego na poziomie paostwa  
i samorządu terytorialnego 

Metody dydaktyczne: Podstawowe pojęcia , zagadnienia i definicje prawa finansowego zostaną przedstawione studentom w formie wykładu . metoda 
samodzielnego dochodzenia do wiedzy; na zasadzie ukierunkowanej dyskusji ze studentami. Metoda nauczania praktycznego: studenci zostają zobligowani do 
opracowania hipotetycznych budżetów i strategii finansowej paostwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie podanego im scenariusza. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Sektor finansów publicznych zagadnienia podstawowe /podstawy prawne sektora finansów publicznych, jawnośd i przejrzystośd     finansów 

publicznych, kontrola finansowa oraz zarządcza, audyt wewnętrzny, paostwowy dług publiczny, planowanie wieloletnie/ 
2. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych / pojęcie, funkcjonowanie i zasady tworzenia/ 
3. Budżet paostwa-aspekty materialnoprawne  / budżet paostwa i ustawa budżetowa, źródła dochodów , wydatki, klasyfikacja budżetowa, potrzeby 

pożyczkowe budżetu paostwa i źródła ich pokrycia/ 
4. Procedura budżetowa w zakresie budżetu paostwa / konstytucyjne zasady proceduralne, przygotowanie projektu i uchwalenie ustawy budżetowej, 

wykonywanie ustawy budżetowej, blokowanie i wygasanie środków budżetowych, bankowa obsługa budżetu, kontrola wykonania budżetu, 
absolutorium/ 

5. Wieloletni plan finansowy paostwa 
6. Dochody i wydatki samorządowego podsektora finansów publicznych / systematyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dochody 

własne, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej, zasady ustalania i przekazywania dotacji celowych, dochody z udziału we wpływach z 
podatków paostwowych, wydatki samorządowego podsektora finansów publicznych/ 

7. Przychody i rozchody w samorządowym sektorze finansów publicznych / pojęcie przychodów i rozchodów, emisja papierów wartościowych, pożyczki, 
kredyty i poręczenia w jednostkach samorządu terytorialnego/ 

8. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego / przygotowanie projektu i chwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, kontrola gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, nadzór w sprawach 
budżetowych/ 

9. Budżet środków europejskich w budżecie R10 paostwa 
10. Organizacja i gospodarka finansowa w podsektorze ubezpieczeo społecznych jednostki organizacyjne podsektora ubezpieczeo społecznych-ZUS, KRUS  

i zarządzane przez te jednostki fundusze/ 
11. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / rodzaje naruszeo dyscypliny finansów publicznych, podmioty ponoszące 

odpowiedzialnośd dyscyplinarną, zasady odpowiedzialności, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy orzekające w sprawach o 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

12. Zamówienia publiczne – podstawowe zasady / zasady udzielania zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia- tryby udzielania zamówieo, 
wybór oferty, urząd zamówieo publicznych 

Forma i warunki zaliczenia: Kolokwia w formie testów wiedzy oraz praktyczne rozwiązania kazusów 

Literatura podstawowa:  
Ofiarski, Z., Prawo finansowe, Warszawa 2007, ( oczekiwane jest nowe wydanie uwzględniające zmiany, które weszły w życie od 2010) 
Puchacz, K., Nowa ustawa o finansach publicznych, Gdaosk 2009 
Borodo, A., (red.),Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, Toruo 2008. 
Biegalski, A., /Lasioski-Sulecki, K./Matuszewski, W. /Morawski, W./Olesioska, A./prejs, E. /Wantoch-Rekowski, J, Prawo finansów publicznych i prawo 
podatkowe- kazusy, Toruo 2007. 
Kosikowski, C., Finanse publiczne – komentarz, Warszawa 2007. 
Osiatyoski, J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Warszawa 2006. 
Kosikowski, C./Ruśkowski, E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008 
Kosikowski, C., Finanse publiczne, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca:  
Dziurbejko, T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Warszawa 2006 
Kosikowski, C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2008 
Głuchowski, J./Kosikowski, C./Szołno-Koguc, J.,(red.) Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, Lublin 2008 
Borodo, A., Słownik finansów samorządowych, Toruo 2007 
Patrzałek, L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych, Warszawa 2005 
Borodo, A., Polskie prawo finansowe, Toruo 2005 
Kosikowski, C. (red.) Finanse samorządowe 2006 – 400 pytao i odpowiedzi, Warszawa 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K10 Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe i finansów publicznych 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II i III IV , V wykłady  60 7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  poznanie siatki pojęciowej prawa finansowego oraz nabycie umiejętności wykorzystania konstrukcji 
właściwych prawu finansowemu w praktyce 

Cele przedmiotu:   Student powinien nabyd umiejętności rozumienia zjawisk procesów zachodzących w gospodarce finansowej 
paostwa i samorządu, a także specyfiki gospodarki finansowej. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Tematyka wykładów: 

1. Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego. Pojęcie publicznej gospodarki finansowej i finansów publicznych, 
publicznej działalności finansowej. Miejsce prawa finansowego w systemie prawa. Zakres i specyfika poszczególnych działów 
prawa finansowego. 

2. Prawo budżetowe paostwa. 
3. Charakterystyka dochodów publicznych i wydatków publicznych. 
4. Zagadnienia prawne długu publicznego, deficytu sektora finansów publicznych, deficytu budżetu paostwa i źródeł jego 

pokrycia. 
5.  Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
6. Struktura dochodów i wydatków w budżetach samorządowych. 
7. Zagadnienia prawne długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, deficytu w budżetach jednostek samorządu 

terytorialnego. 
8. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
9. Regulacje prawne w zakresie finansów ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych. 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin (test) 

Literatura podstawowa:  
A. Borodo „Polskie prawo finansowe zarys ogólny” Toruo 2007 
Z. Ofiarski „Prawo finansowe” Warszawa 2007 
E. Chojna – Duch „Polskie prawo finansowe, finanse publiczne” Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  
pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego „Finanse publiczne i prawo finansowe” Warszawa 2006 
B. Brzezioski, W. Matuszewski, W. Morawioski, A. Olesioska, A. Zalasioska „Prawo finansów publicznych” Toruo 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P07 Nazwa przedmiotu: Prawo karne 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II III, IV dwiczenia 60 8 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa i prawoznawstwa, logiki prawniczej 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji prawa karnego materialnego,  

a także przyswoid i zrozumied ogólne zasady polskiego prawa karnego, 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych przepisów prawa karnego materialnego, oceny stanu 

faktycznego i dokonania jego subsumcji pod normy tego prawa, 
3. Zwrócenie uwagi na rozbieżności w interpretacji przepisów prawa w doktrynie i orzecznictwie oraz ich przyczyny, 
4. Student powinien zdobyd  umiejętności samodzielnego korzystania z orzecznictwa sądowego i literatury uzupełniającej  

(w szczególności: komentarzy, artykułów w prasie specjalistycznej) 

Metody dydaktyczne:  metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca, wykład konwersatoryjny 
(uzupełniająco), metoda nauczania teoretycznego (uzupełniająco) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych 
2. Funkcje prawa karnego 
3. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego 
4. Przyczyny i uzasadnienie kryminalizacji 
5. Budowa i zakres zastosowania ustawy karnej 
6. Pojęcie i struktura przestępstwa: 
7. Formy stadialne i zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego 
8. Prawo karne międzynarodowe i międzyczasowe 
9. Funkcje kary, rodzaje kar 
10. Sądowy wymiar kary - przesłanki i granice przy wymierzaniu kar, zaniechanie ukarania sprawcy 
11. Szczególny wymiar kary 
12. Kara łączna  
13. Zmiana kary orzeczonej 
14. Środki probacyjne 
15. Środki karne 
16. Środki zabezpieczające  
17. Przedawnienie ścigania i ukarania sprawcy 
18. Zatarcie skazania 
19.  Częśd szczególna kodeksu karnego 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie 

Literatura podstawowa:  
A. Marek, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa , wydanie 7. (2006) lub nowsze,  
L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck. Warszawa, wydanie 12 (2006) lub nowsze, 

Literatura uzupełniająca:  
A Zoll (red.), Kodeks karny. Częśd ogólna. Komentarz, Tom I, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007 (3. wydanie), Tom II i III, 
Zakamycze, Kraków 2006 (2. wydanie) 
A. Wąsek (red.), Kodeks karny, Komentarz, tom I i II, ARCHE, Gdaosk 2005 
A. Wąsek (red.), Kodeks karny, Częśd szczególna, Komentarz, t. I i II, C.H. Beck,  Warszawa 2006-2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P07 Nazwa przedmiotu: Prawo karne 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II III, IV wykład 45 8 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa i prawoznawstwa oraz logiki prawniczej 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji prawa karnego materialnego. 
2. Student powinien zdobyd umiejętnośd wykładni przepisów prawa karnego materialnego. 
3. Student powinien zdobyd umiejętnośd adekwatnego stosowania przepisów prawa karnego materialnego. 

Metody dydaktyczne:  wykład prowadzony metodą nauczania teoretycznego wespół z uzupełniającym stosowaniem metody 
aktywizującej. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i funkcje prawa karnego materialnego 
2. Zawartośd normatywna przepisów prawa karnego  
3. Wiadomości ogólne nt. struktury przestępstwa 
4. Pojęcie czynu jako przedmiotu prawnokarnego wartościowania 
5. Pojęcie i systematyka ustawowych znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary 
6. Przedmiot ochrony 
7. Podmiot czynu zabronionego pod groźbą kary 
8. Strona przedmiotowa czynu zabronionego pod groźbą kary 
9. Strona podmiotowa czynu zabronionego pod groźbą kary 
10. Formy stadialne i zjawiskowe czynu zabronionego pod groźbą kary 
11. Zbiegi przepisów oraz przestępstw 
12. Pojęcie i charakterystyka okoliczności wyłączających bezprawnośd czynu (ogólne założenia kontratypizacji, obrona 

konieczna, stan wyższej konieczności, ryzyko nowatorstwa)  
13. Pojęcie i charakterystyka okoliczności uniemożliwiających przypisanie winy (niepoczytalnośd, błąd) 
14. Kwestie związane z wiekiem sprawcy 
15. Pojęcie kary z ekspozycją stosowanej aparatury terminologicznej 
16. Dyrektywy wymiaru kary 
17. Nadzwyczajny wymiar kary 
18. Kara łączna 
19. Środki probacyjne 
20. Środki zabezpieczające 
21. Przedawnienie i jego rodzaje 
22. Zatarcie skazania 
23. Charakterystyka części szczególnej k.k. wespół z analizą wybranych typów przestępstw 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin (ustny albo pisemny) 

Literatura podstawowa:  
A. Marek, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa, najnowsze wydanie. 
L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck. Warszawa, najnowsze wydanie. 

Literatura uzupełniająca:  
A. Zoll (red.),  Kodeks karny. Częśd ogólna. Komentarz, Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007. 
A. Zoll (red.), Kodeks karny. Częśd ogólna. Komentarz, Tom II i III, Zakamycze, Kraków 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P09 Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III V dwiczenia 30 8 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad wiadomości z zakresu podstawowych pojęd 
właściwych dla prawa administracyjnego budowy aparatu administracyjnego, czynników kształtujących administrację publiczną oraz sposobów jej 
działania. 

Cele przedmiotu: Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego oraz umiejętności 
posługiwania się instytucjami z kpa. Celem zajęd jest przeprowadzenie dogłębnej analizy zasad postępowania jurysdykcyjnego w administracji. 
Omówione zostają podstawowe instytucje postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (podstawy prawne, przedmiot i podmioty 
postępowania; zasady ogólne i tryb tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki decyzji administracyjnej) ponadto 
omówiona zostanie właściwośd oraz tryb postępowania przed sądami administracyjnymi. 

 Metody dydaktyczne: Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej 
doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. Przygotowywane są także projekty pism procesowych oraz rozwiązywane są 
kazusy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
I. Postępowanie administracyjne 

1. Zagadnienia wstępne 

2. Doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym 

3. Wezwania 

4. Terminy w postępowaniu administracyjnym 

5. Wyłączenie pracownika i organu administracji od udziału w postępowaniu administracyjnym 

6. Protokoły i adnotacje oraz udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym 

7. Postanowienia i zażalenia w postępowaniu administracyjnym 

8. Ugoda administracyjna 

9. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeo 

10. Postępowanie w sprawach skarg, petycji i wniosków 

11. Opłaty i koszty postępowania 

II. Postępowanie sądowo-administracyjne 

1. Terminy i doręczenia w postępowaniu sądowym – analiza instytucji i porównanie z regulacją Kodeksu postępowania administracyjnego 

2. Wyłączenie sędziego sądu administracyjnego 

3. Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego 

4. Postępowanie uproszczone 

5. Koszty postępowania 

6. Wykonanie orzeczeo sądowych 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z kolokwium 

Literatura podstawowa:  
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009; 
T. Woś (red.), Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2009. 
M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne; ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami 
administracyjnymi, Warszawa 2008; 
J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2007 
W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne – zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004.  

Literatura uzupełniająca:  
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006; 
G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003; 
W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002; 
K. Defecioska, Spory o właściwośd organów administracji publicznej, Warszawa 2000; 
L. Klat – Wertelecka, Pozycja gminy w postępowaniu administracyjnym, Toruo 1998; 
G. Łaszczyca, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2000; 
R. Hauser (red.), Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Zielona Góra 2003, 
A. Skóra, Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Gdaosk 2002. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  Katedra Prawa i postępowania administracyjnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P09 Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III V wykłady 45 8 
 

P 
obowiązkowy 

Polski 

niestacjonarne      

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z prawa administracyjnego materialnego i ustrojowego 

Cele przedmiotu:  Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-

administracyjnego oraz umiejętności posługiwania się instytucjami właściwymi dla tych postępowao. Celem zajęd jest 

przeprowadzenie dogłębnej analizy zasad postępowania jurysdykcyjnego w administracji. Omówione zostają podstawowe 

instytucje postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (podstawy prawne, przedmiot i podmioty postępowania; zasady 

ogólne i tryb tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki decyzji administracyjnej). Ponadto omówiona 

zostanie właściwośd, podmioty, tryb postępowania przed sądami administracyjnymi, rodzaje rozstrzygnięd oraz środków 

zaskarżenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

Metody dydaktyczne: Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz 
stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
I. Postępowanie przed organami administracji publicznej regulowane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego 

1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego 
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 
3. Organy prowadzące postępowanie: 
4. Strony w postępowaniu i podmioty na prawach stron 
5. Tryby postępowania wyjaśniającego, obowiązki i uprawnienia stron i organów administracji publicznej w postępowaniu dowodowym oraz 

rodzaje środków dowodowych. 
6. Rozstrzygnięcie sprawy przez organ I instancji 
7. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji oraz rodzaje rozstrzygnięd 
8. Środki wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych 

II. Postępowanie sądowo-administracyjne 
1. Podstawy prawne funkcjonowania sądów administracyjnych 
2. Pozycja prawna i organizacja sądów administracyjnych 
3. Właściwośd sądów administracyjnych 
4. Podstawowe zasady postępowania sądowo-administracyjnego 
5. Strony i inni uczestnicy postępowania 
6. Pełnomocnicy 
7. Pisma w postępowaniu sądowo-administracyjnym 
8. Skarga i wniosek o wszczęcie postępowania 
9. Posiedzenia sądowe oraz skład sądu 
10. Orzeczenia sądowe 
11. Weryfikacja orzeczeo sądowych 
12. Wykonywanie orzeczeo sądowych 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  

B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009; 
T. Woś (red.), Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2009. 
M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne; ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami 
administracyjnymi, Warszawa 2008; 
J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2007 
W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne – zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004.  

Literatura uzupełniająca:  
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006; 
G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003; 
W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002; 
K. Defecioska, Spory o właściwośd organów administracji publicznej, Warszawa 2000; 
L. Klat – Wertelecka, Pozycja gminy w postępowaniu administracyjnym, Toruo 1998; 
G. Łaszczyca, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2000; 
R. Hauser (red.), Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Zielona Góra 2003, 
A. Skóra, Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Gdaosk 2002. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (rodzinne i spadkowe) – częśd II bloku II 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne III VI dwiczenia 30 10  
(za cały blok II) 

P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne       

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  znajomośd części ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązao i prawa rzeczowego. 

Cele przedmiotu:   
Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresy prawa rodzinnego i spadkowego.  Zdobycie umiejętności interpretacji przepisów 
prawa rodzinnego i spadkowego, w tym samodzielnego rozwiązywania wybranych stanów faktycznych w oparciu o obowiązujące 
przepisy. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą aktywizującą. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Prawo rodzinne:  

1. Pojęcie rodziny i relacje rodzinne; prawo rodzinne i opiekuocze w systemie prawa;  
2. Źródła prawa rodzinnego i zasady prawa rodzinnego 
3. Sądy rodzinne i inne instytucje powołane do ochrony prawnej rodziny  
4. Zawarcie małżeostwa (przesłanki i forma zawarcia) 
5. Zawarcie małżeostwa (przesłanki unieważnienia małżeostwa) 
6. Małżeoskie ustroje majątkowe – informacje wprowadzające 
7. Ustrój wspólności majątku - zarząd majątkiem wspólnym 
8. Umowne ustroje majątkowe i ustroje przymusowe  
9. Ustanie małżeostwa (przesłanki rozwodu)  
10. Ustanie małżeostwa (skutki rozwodu) 
11. Separacja 
12. Pochodzenie dziecka (domniemania związane z ustaleniem pochodzenia dziecka; uznanie dziecka; sądowe ustalenie pochodzenia dziecka) 
13. Prawno-rodzinne, etyczne i społeczne aspekty wspomaganej prokreacji ludzkiej 
14. Władza rodzicielska – istota, powstanie i zakres 
15. Formy ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej 
16. Piecza zastępcza (rodziny zastępcze i placówki opiekuoczo-wychowawcze) 
17. Przysposobienie  
18. Obowiązki alimentacyjne 
19. Opieka prawna  
20. Kuratela 

Prawo spadkowe: 
1. Pojęcie i skład spadku 
2. Dziedziczenie – zagadnienia ogólne 
3. Dziedziczenie ustawowe  
4. Testament jako podstawa dziedziczenia; forma i treśd testamentu 
5. Sytuacja prawna spadkobiercy 
6. Zachowek 
7. Dział spadku 
8. Umowy dotyczące spadku 

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium pisemne w formie pięciu pytao opisowych: trzech pytao z prawa 
rodzinnego i dwóch z prawa spadkowego 

Literatura podstawowa:  
T. Smyczyoski, Prawo rodzinne i opiekuocze, wyd.5, C. H. Beck, Warszawa 2009 
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuocze. Skrypty Becka wyd. 3, C. H. Beck, Warszawa 2009. 
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2007. 
K. Piasecki (red.), Komentarz do KRO, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2009. 
E. Skowrooska-Bocian, Prawo spadkowe, wyd. 6, C.H.Beck, Warszawa 2009. 
E. Skowrooska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, wyd. 9, LexisNexis, Warszawa 2008. 
Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 ze zmianami) 
Ustawa z  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami) 
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zmianami) 

Literatura uzupełniająca:  
F. Adamski, Rodzina. Wymiar kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002 
T. Smyczyoski (red.) , Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Ars boni et aequi, Poznan 1999. 
M. Safjan (red.), Standardy prawne rady Europy. Teksty i komentarze, Tom I Prawo rodzinne, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994. 
M. Niedośpiał, Swoboda testowania, STO, Bielsko-Biała 2004. 
E. Skowrooska-Bocian, Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, LexisNexis, Warszawa 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (rodzinne i spadkowe) – częśd II bloku II 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne III VI wykład 30 10  
(za cały blok II) 

P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Znajomośd części ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązao i prawa rzeczowego. 

Cele przedmiotu:   Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresy prawa rodzinnego i spadkowego z uwzględnieniem społecznej doniosłości rodziny i jej prawnej 
ochrony, w nawiązaniu do regulacji konstytucyjnych, na tle standardów międzynarodowych wypracowanych w aktach prawnych i orzecznictwie Trybunału Praw 
Człowieka oraz  na tle procesów społecznych i ich wpływu na strukturę rodziny i ewolucję sposobu wypełniania przez rodzinę jej funkcji. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Prawo rodzinne: 

1. Pojęcie prawa rodzinnego i stosunku rodzinno prawnego. 
2. Źródła i zasady prawa rodzinnego 
3. Sąd rodzinny, sąd opiekuoczy i inne organy powołane do ochrony rodziny i rozstrzygania spraw rodzinnych. 
4. Pojęcie stanu cywilnego. 
5. Małżeostwo, przesłanki i forma zawarcia, unieważnienie, rola kierownika USC i sądu cywilnego 
6. Małżeoskie stosunki majątkowe niezależne od ustroju majątkowego. 
7. Ustroje majątkowe: a) ustawowy ustrój wspólności, zarząd majątkiem wspólnym; b) umowne ustroje majątkowe 
8. Odpowiedzialnośd małżonków za zobowiązania względem osób trzecich w różnych ustrojach majątkowych 
9. Ustanie wspólności majątkowej, rozliczenia między małżonkami i podział majątku wspólnego 
10. Ustanie małżeostwa: śmierd, rozwód – przesłanki żądania i skutki 
11. Separacja orzeczona przez sąd na tle instytucji prawnej rozwodu 
12. Pochodzenie dziecka – omówienie reformy prawa filiacyjnego z 2008r. 
13. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyostwa 
14. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa dziecka zrodzonego w czasie trwania małżeostwa 
15. Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeoskiego: a) uznanie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania; b) ustalenie ojcostwa na drodze sądowej, 

przesłanki, skutki i charakter wyroku 
16. Pojęcia, atrybuty i wykonywanie władzy rodzicielskiej, ingerencja sądu opiekuoczego w sprawowanie tej władzy 
17. Piecza zastępcza 
18. Kontakty z dzieckiem po reformie KRO z 2008 r. 
19. Przysposobienie, rodzaje skutki, tzw. adopcja międzynarodowa 
20. Pojęcie i funkcje obowiązków alimentacyjnych, wykonanie tego obowiązku po reformie z 2008 r. 
21. Rola funduszu alimentacyjnego i świadczeo socjalnych w ocenie zasadności roszczenia o alimenty 
22. Przesłanki ustanowienia opieki, wyznaczenia opiekuna, zakres uprawnieo opiekuna na tle regulacji władzy rodzicielskiej 
23. Funkcje i rodzaje kurateli 

Prawo spadkowe: 
1. Zjawisko prawne sukcesji uniwersalnej, pojecie dziedziczenia 
2. Pojęcie spadku i wyjaśnienie innych terminów prawnych z zakresu dziedziczenia 
3. Dziedziczenie ustawowe 
4. Dziedziczenie testamentowe, pojęcie testamentu, zapisu, polecenia; reguły sporządzenia testamentu, przesłanki nieważności, rodzaje testamentów; 

wydziedziczenie a niegodnośd dziedziczenia 
5. Przyjęcie i odrzucenie spadku, skutki tych oświadczeo 
6. Odpowiedzialnośd spadkobiercy za długi spadku 
7. Stwierdzenie nabycia spadku, tryb, skutki, charakter prawny 
8. Zachowek i inne uprawnienia członków rodziny nie będących spadkobiercami 
9. Umowy dotyczące spadku; zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku 
10. Tendencje nowelizacji prawa spadkowego w świetle tzw. Zielonej Księgi opracowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego  

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie pytao opisowych 
Literatura podstawowa:  

T. Smyczyoski, Prawo rodzinne i opiekuocze, wyd.5, C. H. Beck, Warszawa 2009 
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuocze. Skrypty Becka wyd. 3, C. H. Beck, Warszawa 2009. 
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2007. 
K. Piasecki (red.), Komentarz do KRO, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2009. 
E. Skowrooska-Bocian, Prawo spadkowe, wyd. 6, C.H.Beck, Warszawa 2009. 
E. Skowrooska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, wyd. 9, LexisNexis, Warszawa 2008.  
Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 ze zmianami) 
Ustawa z  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami) 
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zmianami) 

Literatura uzupełniająca:  
F. Adamski, Rodzina. Wymiar kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002 
T. Smyczyoski (red.) , Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Ars boni et aequi, Poznan 1999. 
M. Safjan (red.), Standardy prawne rady Europy. Teksty i komentarze, Tom I Prawo rodzinne, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.  
M. Niedośpiał, Swoboda testowania, STO, Bielsko-Biała 2004. 
E. Skowrooska-Bocian, Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, LexisNexis, Warszawa 2005.  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne częśd rzeczowa (częśd I bloku II) 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III V dwiczenia 30 10  
(za cały blok II) 

P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, 
pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, metod wykładni, instytucji z części ogólnej prawa cywilnego. Znajomośd prawa 
rzymskiego. 

Cele przedmiotu: Zapoznanie się z podstawowymi instytucjami prawa rzeczowego. Nabycie umiejętności interpretacji przepisów 
prawa rzeczowego, w tym samodzielnego rozwiązywania wybranych stanów faktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Umiejętnośd analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego.  Nabycie umiejętności sporządzania podstawowych umów z zakresu prawa 
rzeczowego. 

Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą praktyczną w formie symulacji oraz 
metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przedmioty praw rzeczowych – rozwiązywanie kazusów pozwalających na rozróżnianie pojęd: częśd składowa, 

przynależnośd, rzecz ruchoma, nieruchomośd, rzecz przyszła, rzecz oznaczona co do tożsamości i co do gatunku, pożytki,  
umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy, umowa rozporządzająca, czynnośd prawna mająca za przedmiot 
przedsiębiorstwo). Rozwiązywanie zadao testowych przez studentów. 

2. Treśd prawa własności, ograniczenia prawa własności (rozwiązywanie kazusów w oparciu o orzecznictwo SN dotyczące 
problematyki: stanu wyższej konieczności, drogi koniecznej, immisji, stosunków sąsiedzkich). 

3. Nabycie i utrata własności  - rozwiązywanie kazusów dotyczących problematyki: nabycia własności ruchomości od 
nieuprawnionego, zasiedzenia, przemilczenia. Zrzeczenie się własności nieruchomości - aktualny stan prawny po uchyleniu 
art. 179 k.c. 

4. Ochrona własności - symulacja rozprawy (do wyboru przez studentów do samodzielnego przygotowania i przedstawienia 
na zajęciach: powództwo windykacyjne, powództwo negatoryjne, powództwo z zakresu legalizacji budowy na cudzym 
gruncie). 

5. Użytkowanie wieczyste – pytania testowe i kazusy. Przygotowanie symulacji przetargu o wyłonienie kandydata na 
użytkownika wieczystego. Przygotowanie projektu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. 

6. Timesharing, jako rodzaj użytkowania – przygotowanie przez studentów projektu umowy timesharingowej. 
7. Służebności gruntowe, osobiste, służebnośd przesyłu - kazusy. Opracowanie przez studentów projektu wniosku o 

ustanowienie drogi koniecznej /służebności przesyłu (do wyboru). Opracowanie tabeli porównawczej służebnośd 
gruntowa, służebnośd osobista, służebnośd przesyłu. 

8. Zastaw zwykły, zastaw na prawach, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy – opracowanie tabeli porównawczej, kazusy. 
9. Hipoteka umowna, przymusowa, łączna – zadania testowe, kazusy. 
10. Odrębna własnośd lokalu – kazusy na tle orzecznictwa SN. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu – analiza ostatnich 

zmian ustawowych w tym zakresie. Dyskusja nad przyszłością własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. 
11. Posiadanie, ochrona posiadania – kazusy, analiza orzecznictwa SN. Symulacja rozprawy o ochronę posiadania. 
12. Budowa księgi wieczystej, zasady ksiąg wieczystych ( w szczególności publica fides) – kazusy na tle orzeczeo SN. 

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium pisemne w formie  dwóch pytao opisowych i jednego pytania obejmującego zastosowanie 
przepisów prawa rzeczowego w konkretnej sprawie 

Literatura podstawowa:  
B. Ziemianin, K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2008.  
K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007. 
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własnośd i inne prawa rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 
H. Witczak, A. Kawałko, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne częśd rzeczowa (częśd I bloku II) 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne III V wykład 30 10  
(za cały blok II) 

P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, 
pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, metod wykładni, instytucji z części ogólnej prawa cywilnego. Znajomośd prawa 
rzymskiego. 

Cele przedmiotu: Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu części rzeczowej prawa cywilnego. Nabycie umiejętności 
interpretacji przepisów prawa rzeczowego, w tym samodzielnego rozwiązywania wybranych stanów faktycznych w oparciu  
o obowiązujące przepisy. Zapoznanie się z regułami obrotu prawami rzeczowymi dotyczącymi nieruchomości oraz systemem ksiąg 
wieczystych. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie prawa rzeczowego. 
2. Źródła prawa rzeczowego. 
3. Pojęcie i charakterystyka praw rzeczowych jako praw podmiotowych (na tle praw obligacyjnych) 
4. Własnośd (treśd prawa własności, ograniczenia prawa własności, nabycie i utrata własności, współwłasnośd, odrębna 

własnośd lokalu, ochrona własności). 
5. Użytkowanie wieczyste. 
6. Ograniczone prawa rzeczowe (pojęcie, numerus clausus praw rzeczowych ograniczonych, regulacje wspólne dla 

ograniczonych praw rzeczowych).  
7. Użytkowanie. 
8. Służebności. 
9. Zastaw zwykły, zastaw na prawach, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy. 
10. Hipoteka. 
11. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Reguły obrotu prawami rzeczowymi na nieruchomościach i funkcja wpisów 

do księgi wieczystej. 
12. Posiadanie. 
13. Księgi wieczyste i ewidencja gruntów i budynków. 

Forma i warunki zaliczenia:   W sesji zimowej odbędzie się nieobowiązkowe kolokwium (w formie 4 pytao opisowych), podczas 
którego studenci mają możliwośd zaliczenia części rzeczowej prawa cywilnego. Uzyskanie oceny co najmniej dobrej spowoduje 
zwolnienie z zaliczania tej części materiału podczas egzaminu koocowego z przedmiotu. 

Literatura podstawowa:  
B. Ziemianin, K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2008.  
K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007. 
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własnośd i inne prawa rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 
H. Witczak, A. Kawałko, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V27K15 

 Nazwa przedmiotu:    Prawo gospodarcze publiczne                                                      
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne III V dwiczenia 45 7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot     

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa gospodarczego publicznego. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa gospodarczego  

publicznego. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda nauczania praktycznego, metoda aktywizująca, metoda  samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:    
1. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 
2. Rejestrowanie i ewidencjonowanie działalności gospodarczej.  
3. Podstawy prawne polityki wsparcia publicznego mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. 
4. Publicznoprawna regulacja działalnośd gospodarczej podmiotów zagranicznych. 
5. Reglamentacja administracyjna działalności gospodarczej (w tym koncesje i zezwolenia na działalnośd gospodarczą oraz 

regulowana działalnośd gospodarcza). 
6. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy. 
7. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów. 

 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium w formie testu (pytania zamknięte). 

Literatura podstawowa:   
Kosikowski C., Prawo gospodarcze publiczne Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2008. 
Snażyk Z., Szafraoski A., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2009. 
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Borkowski A., Chełmooski A., Guzioski M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Szydło M, Administracyjne prawo gospodarcze, 
Wrocław 2008. 
Gronkiewicz-Waltz H., Banasioski C (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009. 
Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2009. 
Kohutek K., Sieradzka M, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008. 
Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009. 
Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009. 
 Sowioski R., Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006. 
Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. 1 i 2, Warszawa 2008. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  
10.0V27K15 

 Nazwa przedmiotu:    Prawo gospodarcze publiczne                                                      
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne III V Wykład 45 7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot     

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa gospodarczego publicznego. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa gospodarczego  

publicznego. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda nauczania teoretycznego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:    
1. Charakterystyka prawa gospodarczego publicznego. 
2. Istotne wyznaczniki ładu gospodarczego. 
3. Zasada społecznej gospodarki rynkowej. 
4. Zasada wolności gospodarczej. 
5. Pojęcia podstawowe -  „działalnośd gospodarcza” i „przedsiębiorca”. 
6. Rejestrowanie i ewidencjonowanie działalności gospodarczej.  
7. Podstawy prawne polityki wsparcia publicznego mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. 
8. Publicznoprawna regulacja działalnośd gospodarczej podmiotów zagranicznych. 
9. Publiczna administracja gospodarcza. 
10. Działalnośd gospodarcza samorządu terytorialnego. 
11. Reglamentacja administracyjna działalności gospodarczej (w tym koncesje i zezwolenia na działalnośd gospodarczą oraz 

regulowana działalnośd gospodarcza). 
12. Funkcja regulacyjna paostwa w gospodarce. 
13. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów. 
14. Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
15. Samorząd gospodarczy.  

Forma i warunki zaliczenia:   Egzamin pisemny (pytania otwarte). 

Literatura podstawowa:  
Kosikowski C., Prawo gospodarcze publiczne Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2008. 
Snażyk Z., Szafraoski A., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2009. 
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Borkowski A., Chełmooski A., Guzioski M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Szydło M, Administracyjne prawo gospodarcze,     
Wrocław 2008. 
Gronkiewicz-Waltz H., Banasioski C (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009. 
Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2009. 
Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009. 
Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009. 
 Sowioski R., Wolnośd i ustawowa swoboda działalności gospodarczej, Wrocław 2007. 
Sowioski R., Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006. 
Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. 1 i 2, Warszawa 2008. 

 

 



 

 

 87 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.2V27K13 Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III V, VI dwiczenia 60 8 K 
obowiązkowy 

polski 
z 

możliwością 
prowadzenia 

zajęd w 
języku 

angielskim 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości w zakresie źródeł prawa i realizowania funkcji paostwa w sferze polityki 
zagranicznej w polskim systemie prawnym, szczególnie ze sfery prawa konstytucyjnego. Wiedza o cechach charakterystycznych 
systemu prawa, o sposobach tworzenia prawa w paostwie i jego egzekwowania – wiedza z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:   
Prezentacja podstawowych pojęd z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Zapoznanie studentów z problematyką 
prawnego regulowania stosunków pomiędzy paostwami. Prezentacja wybranych zagadnieo z zakresu międzynarodowej 
współpracy, zasad ponoszenia odpowiedzialności przez paostwa oraz funkcjonowania międzynarodowych organizacji.  
Przekazanie studentom wiedzy na temat reguł prawnych rządzących stosunkami między paostwami, na temat zasad ich tworzenia 
oraz stosowania, stymulowanie studentów do samodzielnej oceny instytucji prawa międzynarodowego, do oceny roli prawa 
międzynarodowego oraz organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie. 

 Metody dydaktyczne:  Częściowa prezentacja teoretyczna zagadnieo budzących szczególne kontrowersje bądź wyjątkowo 
trudnych, metoda aktywizująca - rozwiązywanie zadao praktycznych w formie kazusów oraz dyskusja. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe a prawo 
wewnętrzne. Źródła prawa międzynarodowego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, podstawy 
prawa traktatowego i zwyczajowego, sądownictwo międzynarodowe, podmiotowośd oraz odpowiedzialnośd paostwa i jednostek  
w prawie międzynarodowym, obywatelstwo, uznanie w prawie międzynarodowym, międzynarodowe systemy ochrony praw 
człowieka, problemy sukcesji, podstawy prawa dyplomatycznego, terytorium, podstawy prawa konfliktów zbrojnych i pokojowego 
załatwiania sporów międzynarodowych. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na ocenę – ocena jest wypadkową ocen z cząstkowych kolokwiów, kazusów, testu 
koocowego i aktywności na zajęciach 

Literatura podstawowa:  
M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006 
L. Antonowicz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008. 
E. Cała-Wacinkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Podstawy systemu, Warszawa 2009. 
P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Szczecin 2001. 

Literatura uzupełniająca:  
I. Gawłowicz, M.A. Wasilewska, Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały karne, 

Interpol), Szczecin, 2004 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K13 Nazwa przedmiotu: Prawo Międzynarodowe Publiczne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III V, VI wykłady 60 8 
 

K 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne      

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości dotyczące stosunków międzynarodowych 

Cele przedmiotu:   
1. Uzyskanie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. 
2. Student powinien uzyskad umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z tego zakresu wraz z samodzielnym 

wyciąganiem wniosków. 
3. Wskazanie studentom istoty współczesnego prawa międzynarodowego 

 Metody dydaktyczne:  Wykłady teoretycznie przedstawiające problematykę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Geneza prawa międzynarodowego. 
2. Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.  
3. Źródła prawa międzynarodowego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.  
4. Umowy międzynarodowe pojęcie i klasyfikacja. Nieważnośd i ich wygaśnięcie.  
5. Obowiązywanie i wykonywanie umów międzynarodowych. Etapy zawierania umów. 
6. Zastrzeżenia do umów międzynarodowych i sprzeciwy do zastrzeżeo. 
7. Zwyczaj międzynarodowy.  
8. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.  
9. Zasady podstawowe – aksjomaty prawa międzynarodowego publicznego. 
10. Podmiotowośd w prawie międzynarodowym publicznym. 
11. Podmioty prawa międzynarodowego: paostwo i podmioty prawa międzynarodowego inne niż paostwa.  
12. Paostwo jako podstawowy podmiot prawa międzynarodowego. 
13. Elementy składowe paostwa: terytorium, ludnośd, władza. 
14. Uznanie międzynarodowe.  
15. Odpowiedzialnośd międzynarodowa paostwa i odpowiedzialnośd międzynarodowa jednostek.  
16. Organizacje międzynarodowe jako wtórny podmiot prawa międzynarodowego. 
17. Pozapaostwowe podmioty prawa międzynarodowego (np. Zakon Kawalerów Maltaoskich, powstaocy, strony wojujące, 

osoby fizyczne i prawne). 
18. Międzynarodowe prawo morza. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru (około 25 pytao). 

Literatura podstawowa:  
L. Antonowicz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2006. 
E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd. 2, Warszawa 2009. 
M.N. Shaw , Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca:  
P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Szczecin 2001. 
I. Gawłowicz, M.A. Wasilewska, Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały karne, 
Interpol), Szczecin 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Ochrony Środowiska 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A01 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III V wykład 30 3 A 
 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: Uzyskanie podstawowych informacji na temat kształtowania się prawa ochrony środowiska w skali 
międzynarodowej i polskiej, zapoznanie się z międzynarodowymi standardami prawa, analiza polskich instytucji prawnych 
służących ochronie środowiska 

Cele przedmiotu: Opanowanie przez studentów prawa ochrony środowiska w zakresie- międzynarodowego prawa ochrony 
środowiska, prawnych podstaw ochrony środowiska w Polsce, prawnoustrojowych podstaw ochrony środowiska w Polsce 

 Metody dydaktyczne:  wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Tematyka wykładów: 

1. System prawa ochrony środowiska 
2. Udział społeczeostwa w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska 
3. Dostęp do informacji 
4. Oceny oddziaływania na środowisko 
5. Ochrona przed zanieczyszczeniem (prawo emisyjne) 
6. Gospodarowanie odpadami 
7. Gospodarowanie wodami i ochrona wód 
8. Substancje chemiczne 
9. Ochrona różnorodności biologicznej 
10. Odpowiedzialnośd prawna w ochronie środowiska 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu 

Literatura podstawowa:  
M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006. 
M. Górski - Odpowiedzialnośd administracyjno-prawna w ochronie środowiska – zagadnienia podstawowe, Poznao 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Bod, K. Nowacki K., E. Samborska-Bod, Ochrona środowiska, Wrocław 2004, 
J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001, 
M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle przepisów prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznao 
2005, 
J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005, 
J. Jendrośka (red.), Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław 2001, 
J. Jerzmaoski, Ustawa o odpadach, Komentarz, Wrocław 2001, 
A. Lipioski, Elementy prawa ochrony środowiska, Zakamycze 2002, 
R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2003, 
R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, Toruo 1999, 
W. Radecki, Odpowiedzialnośd prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002, 
W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2006. 
Komentarze do ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27O10 Nazwa przedmiotu: :  Prawo rynku finansowego 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III VI dwiczenia 30 6 O 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych, części ogólnej prawa cywilnego i zobowiązao. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad obowiązujący stan prawny polskiego rynku finansowego i jego związki z rynkami międzynarodowymi.  
2. Student powinien nabyd umiejętnośd rozumienia i identyfikowania problematyki prawa rynku finansowego Polski i Unii Europejskiej oraz 

identyfikowania problemów związanych z kryzysami finansowymi na rynku polskim i rynku Unii Europejskiej. 
3. Student powinien zapoznad się z instytucjami finansowymi, a także rozwiązaniami instytucjonalnymi umożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie 

rynku finansowego oraz powinien dokonad samodzielnej oceny uregulowao w zakresie prawa rynku finansowego. 
4. Studenci uczą się samodzielności w rozwiązywaniu problemów dogmatycznych i teoretycznych, a także powinni posiąśd umiejętnośd rozwiązywania 

kazusów z zakresu prawa rynku finansowego.   

 Metody dydaktyczne:  Dwiczenia z aktywnym udziałem studentów, metoda przedstawiania zagadnieo i kazusów do dyskusji 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. System bankowy w Polsce- tworzenie i rodzaje banków, czynności bankowe sensu stricto i sensu largo, pozostałe czynności bankowe. Instytucje 

kredytowe i instytucje finansowe, rodzaje holdingów. 
2. Formy zrzeszania i łączenia się banków ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych- ich tworzenie i funkcjonowanie. Spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo- kredytowe. 
3. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków- bankowy tytuł egzekucyjny, regulaminy bankowe, opłaty i prowizje bankowe, tajemnica bankowa. 
4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny- Status prawny, organy, funkcje. Ustawowy i umowny system gwarantowanych wypłat. 
5. Narodowy Bank Polski- pozycja ustrojowa, organy, funkcje i cele NBP. Zasady gospodarki finansowej NBP. Instrumenty polityki pieniężnej NBP. NBP 

współcześnie i po przystąpieniu Polski do III etapu UGiW. 
6. Nadzór bankowy- KNF jako organ nadzoru nad rynkiem bankowym, nadzór nad instytucjami kredytowymi działającymi w RP, zakres przedmiotowy 

nadzoru bankowego, środki nadzoru represyjnego i środki nadzoru sanacyjnego. Działalnośd regulacyjna KNF  
7. Banki hipoteczne w Polsce- czynności podstawowe banków hipotecznych, zadania powiernika w bankowości hipotecznej, hipoteczne i publiczne listy 

zastawne. 
8. Elektroniczne instrumenty płatnicze- zasady wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieniądza 

elektronicznego. Instytucja agenta rozliczeniowego i akceptanta. Karty płatnicze. Usługi bankowości elektronicznej. Instrument pieniądza 
elektronicznego.  

9. Wybrane zagadnienia sektora bankowego w Unii Europejskiej- Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych, Unia Gospodarcza i 
Walutowa. Zasada jednolitej licencji bankowej. Europejski nadzór finansowy ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. 

10. System ubezpieczeo w Polsce (majątkowych i na życie)- rodzaje ubezpieczeo, gospodarka finansowa podmiotów prowadzących działalnośd 
ubezpieczeniową. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i inni uczestnicy sektora ubezpieczeniowego w Polsce (np. Polska Izba Ubezpieczeo i Rzecznik 
Ubezpieczonych). Agenci i brokerzy jako pośrednicy na rynku ubezpieczeniowym. 

11. Instytucje regulowanego obrotu kapitałowego (fundusze inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 
Zasady działalności maklerskiej. Domy maklerskie, doradcy inwestycyjni. Obrót regulowany na rynku pierwotnym i wtórnym. Zasady nadzoru 
instytucjonalnego i fundusze gwarancyjne. 

12. Fundusze emerytalne- status prawny, tworzenie i funkcjonowanie. Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Prawa członka OFE. 
13. Giełdy towarowe- status prawny, tworzenie i funkcjonowanie, cele działalności. Towary giełdowe i obrót na giełdach towarowych. Towarowa giełda 

rolna. 

Forma i warunki zaliczenia:  Test jednokrotnego wyboru. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów z testu, ponadto aktywnośd na dwiczeniach i frekwencja. 

Literatura podstawowa:  
Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Bydgoszcz – Gdaosk 2004. 
Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz - Mordel K., Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006. 
Gronkiewicz- Waltz H., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Warszawa 2009 
Jurkowska A. M., Prawo bankowe Unii Europejskiej – licencjonowanie działalności bankowej, Bydgoszcz – Gdaosk 2003. 
Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, C. H. Beck 2008. 
Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warszawa 2008. 
Prawo bankowe, pod redakcją E. Fojcik – Mastalskiej, Wrocław 2009. 
Smykla B., Prawo bankowe – komentarz, Warszawa 2005. 
Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003. 

Literatura uzupełniająca:  
Baka W., Bankowośd europejska, Warszawa 2005. 
Finanse, praca zbiorowa pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2004. 
Finanse, bankowośd i rynki finansowe, praca zbiorowa pod red. E. Pietrzaka i M. Markiewicz, Gdaosk 2007. 
Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007. 
Instytucje rynku finansowego w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Szelągowskiej, Warszawa 2007. 
Masiota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze, C. H. Beck 2003. 
Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006. 
Nowak- Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001 
Szambelaoczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Poznao 2006. 
Zoll F. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, tom 1 i 2, Zakamycze 2005. 
Zombirt J., Nowa Umowa Kapitałowa, Warszawa 2007.  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27010 Nazwa przedmiotu:  Prawo rynku finansowego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

Stacjonarne III VI Wykład 45 6 O 
obowiązkowy 

Polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych, części ogólnej prawa cywilnego i zobowiązao. 

Cele przedmiotu:    
1. Student powinien poznad obowiązujący stan prawny oraz organizacyjny polskiego rynku finansowego i jego związki z rynkami międzynarodowymi.  
2. Student powinien zapoznad się z  instytucjami finansowymi, w wąskim i szerokim ujęciu, a także rozwiązaniami instytucjonalnymi gwarantującymi 

bezpieczne funkcjonowanie runku  
3. Student powinien poznad podstawowe standardy prawne funkcjonowania instytucji finansowych, a także nabyd praktyczne umiejętności rozwiązywania 

konkretnych kazusów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. 

 Metody dydaktyczne:  Wykład z aktywnym udziałem studentów (przekazywanie zagadnieo do dyskusji przed kolejnymi zajęciami). 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. System bankowy w Polsce 
2. Reglamentacja działalności banków 
3. Formy zrzeszania i łączenia się banków 
4. Czynności bankowe zastrzeżone dla banków 
5. Pozostałe czynności bankowe 
6. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków 
7. Zasady gospodarki finansowej banków 
8. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
9. Narodowy Bank Polski 
10. Nadzór bankowy 
11. Banki hipoteczne w Polsce 
12. Banki spółdzielcze i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe  w Polsce 
13. Elektroniczne instrumenty płatnicze 
14. Wybrane zagadnienia sektora bankowego w Unii Europejskiej 
15. System ubezpieczeo w Polsce (majątkowych i na życie) 
16. Reglamentowanie działalności ubezpieczeniowej w Polsce 
17. Gospodarka finansowa podmiotów prowadzących działalnośd ubezpieczeniową 
18. Bezpieczeostwo na rynku ubezpieczeniowym (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) 
19. Inne aspekty funkcjonowania sektora ubezpieczeniowego w Polsce (Polska Izba Ubezpieczeo, Biuro Ubezpieczeo Komunikacyjnych, Rzecznik 

Ubezpieczonych) 
20. Pośrednictwo na rynku ubezpieczeniowym (agenci i brokerzy) 
21. Instytucje regulowanego obrotu kapitałowego (fundusze inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) 
22. Działalnośd maklerska (domy maklerskie, maklerzy i doradcy inwestycyjni) 
23. Dopuszczanie instrumentów finansowych do obrotu regulowanego (na rynku pierwotnym i wtórnym) 
24. Bezpieczeostwo obrotu regulowanego instrumentami finansowymi (nadzór instytucjonalny, fundusze gwarancyjne) 
25. Fundusze emerytalne (tworzenie i funkcjonowanie) 
26. Giełdy towarowe (towary giełdowe, obrót na giełdach towarowych) 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu. 

Literatura podstawowa:   
Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Bydgoszcz – Gdaosk 2004. 
Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz - Mordel K., Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006. 
Jurkowska A. M., Prawo bankowe Unii Europejskiej – licencjonowanie działalności bankowej, Bydgoszcz – Gdaosk 2003. 
Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, C. H. Beck 2008. 
Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warszawa 2008. 
Prawo bankowe, pod redakcją E. Fojcik – Mastalskiej, Wrocław 2009. 
Smykla B., Prawo bankowe – komentarz, Warszawa 2005. 
Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003. 

Literatura uzupełniająca:   
Baka W., Bankowośd europejska, PWE 2005. 
Finanse, praca zbiorowa pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2004. 
Finanse, bankowośd i rynki finansowe, praca zbiorowa pod red. E. Pietrzaka i M. Markiewicz, Gdaosk 2007. 
Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007. 
Instytucje rynku finansowego w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Szelągowskiej, Warszawa 2007. 
Masiota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze, C. H. Beck 2003. 
Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006. 
Szambelaoczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Poznao 2006. 
Zoll F. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, tom 1 i 2, Zakamycze 2005. 
Zombirt J., Nowa Umowa Kapitałowa, Warszawa 2007.  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V27O16

 

 

  
Nazwa przedmiotu: Prawo samorządowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne III VI konwersatoria 15 5 O 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad wiadomości na temat struktury 
organizacyjnej i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, zadao, form współdziałania jednostek samorządu 
terytorialnego oraz organów nadzoru i przypisanych im środków oddziaływania. 

Cele przedmiotu: Zasadniczym celem zajęd jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu organizacji  
i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w systemie administracji zdecentralizowanej, a także przekazanie 
studentom umiejętności swobodnego poruszania się po aktach normatywnych charakterystycznych dla przedmiotu. 

 Metody dydaktyczne: Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz 
stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego 
2. Zadania samorządu terytorialnego,  ich klasyfikacja i zasady wykonywania. 
3. Ustrój samorządu gminnego: pojęcie gminy; pozycja prawna rady gminy oraz wójta, burmistrza (prezydenta miasta) status 

prawny radnego; jednostki pomocnicze gminy  
4. Ustrój samorządu powiatowego 
5. Ustrój samorządu województwa 
6. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego 
7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 
8. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 

Forma i warunki zaliczenia: pisemna, test 

Literatura podstawowa:  
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009. 
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa2007. 
M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008. 
P. Sitniewski, Wygaśnięcie mandatu radnego, Warszawa 2007.  
A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym,Warszawa2008. 
J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Staoko, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008.  

 

 

http://www.prawoiekonomia.pl/8828.html
http://www.prawoiekonomia.pl/8750.html
http://www.prawoiekonomia.pl/8494.html


 

 

 93 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów:  studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27016 Nazwa przedmiotu: Prawo samorządowe 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III V-VI Wykład 45 (30 + 15) 5 O 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot: dr hab. Małgorzata Ofiarska 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego (zaliczenie koocowe z 
przedmiotów: wstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne). 

  Cele przedmiotu:   Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy w możliwie szerokiej perspektywie z zakresu problematyki ustroju, zadao, zasad organizacji 
i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Omawiane są także podstawowe zasady działalności prawodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego.  
Przekazanie praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu kazusów i opracowywaniu projektów rozstrzygnięd  niezbędnych w praktyce do 
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (m. in. projektów: statutu j.s.t., regulaminu organizacyjnego aparatu pomocniczego, uchwał w sprawie wyboru 
organów wykonawczych j.s.t. oraz utworzenia komisji organów stanowiących). 

 Metody dydaktyczne:  Wybór stosowanej metody (nauczanie teoretyczne i praktyczne, metoda aktywizująca i oparta na praktycznej działalności studentów) jest 
uzależniony od realizowanej partii materiału. Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska 
polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii materiału rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i 
kontrolne pytania testowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, istota i geneza samorządu terytorialnego                               
2. Podstawy prawne ustroju samorządu terytorialnego                           
3. Formy demokracji bezpośredniej                                                           
4. Wykonywanie zadao publicznych przez jednostki samorządu           
5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego         
6. Struktura organizacyjna powiatu                                                 
7. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego     
8.  Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego    
9. Gmina, powiat, województwo jako podmioty mienia publicznego 
10. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego 
11.  Status prawny radnego           
12. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego 
13. Status prawny pracowników samorządowych 
14. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Regionalne Izby Obrachunkowe 
15. Modele samorządu terytorialnego w wybranych paostwach europejskich 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny (testowy) 

Literatura podstawowa:  
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006. 
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze 2009. 
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009. 
Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006. 
Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2006. 
Dąbek D., Prawo miejscowe, Oficyna 2007.  
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2007. 
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa 
2009. 
Leooski Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006. 
Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008. 
Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnieo ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007. 
Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008. 
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Kraków 2007. 
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, pod red. E. Ruśkowskiego i B. Dolnickiego, Oficyna Wydawnicza Branta 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.4V27A12 Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII dwiczenia 15 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu źródeł przestępczości, prawa karnego procesowego i materialnego, 
ustroju sądownictwa powszechnego i działalności organów ścigania. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu kryminalistyki, poznad techniki i taktyki ujawniania 

przestępstw, procesu dowodzenia sprawstwa zapobiegania przestępstwom. 
2. Student powinien poznad sposoby popełniania przestępstw. 
3. Student powinien nabyd umiejętnośd analizy sposobów identyfikacji kryminalistycznej. 
4. Student powinien nabyd umiejętnośd analizy i interpretacji ekspertyz kryminalistycznych. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego i praktycznego (opinie, ekspertyzy) metoda aktywizująca, metoda oparta 
na analizie materiału dowodowego, prezentacje wyników ekspertyz o opinii biegłych. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zakres badao kryminalistycznych. 
2. Kryminalistyka, Kryminologia, Wiktymologia, podobieostwa i różnice. 
3. Zasady działao kryminalistycznych, reguła „7 złotych pytao”. 
4. Rodzaje czynności kryminalistycznych. 
5. Ślady kryminalistyczne i identyfikacja kryminalistyczna, 
6. Dowód z opinii biegłego. Rola biegłego w postępowaniu karnym. 
7. Oględziny miejsca, osób i rzeczy. 
8. Wersje kryminalistyczne. Modus operandi. 
9. Okazanie, przeszukanie, eksperyment procesowo-kryminalistyczny,  
10. Przesłuchanie, taktyka i formy szczególne. 
11. Sądowo-lekarska sekcja zwłok. Śmierd gwałtowana i jej rodzaje. 
12. Ekspertyzy kryminalistyczne. 
13. Działania taktyczno-kryminalistyczne. 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie z oceną. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie określonej punktacji z kolokwiów 

Literatura podstawowa:  
Hołyst B.; Kryminalistyka, wyd. XI, Warszawa 2007. 
Widacki J. (red.).; Kryminalistyka, Warszawa 2007. 
Hanusek T.; Kryminalistyka Zarys wykładu, Kraków 2005. 
Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W. , Moszczyoski J.; Kryminalistyka, Warszawa 2006. 
Sławik K.; Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią, Szczecin 2003. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Wójcikiewicz J. (red.); Ekspertyza sądowa, Kraków 2005. 
Goc M., Moszczyoski J.( red.); Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007. 
Jerzewska J.; Od oględzin do opinii biegłego, wyd. II, Warszawa 2005. 
Biegły i specjalista przed sądem – wybrane aspekty taktyczne, Zeszyty Metodyczne CLK, Warszawa 2001. 
Gaberle A.; Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007. 
Fischer B.; Kazusy z kryminalistyki, Kraków 1998. 
Wójcikiewicz J. ; Dowód naukowy w procesie sądowym, Kraków 2000. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.4V27A12 Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII wykłady 45 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu źródeł przestępczości, prawa karnego procesowego i materialnego, 
ustroju sądownictwa powszechnego i działalności organów ścigania 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu kryminalistyki, poznanie techniki i taktyki ujawniania 

przestępstw, procesu dowodzenia sprawstwa zapobiegania przestępstwom. 
2. Poznanie przez studentów sposobów popełniania przestępstw i identyfikacji sprawców. 
3. Zdobycie przez studentów umiejętności analizy i interpretacji ekspertyz kryminalistycznych. 

 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego i praktycznego (opinie, ekspertyzy) metoda aktywizująca, metoda oparta 
na analizie materiału dowodowego, prezentacje wyników ekspertyz o opinii biegłych 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zakres badao kryminalistycznych. 
2. Kryminalistyka, Kryminologia, Wiktymologia, podobieostwa i różnice. 
3. Zasady działao kryminalistycznych. 
4. Rodzaje czynności kryminalistycznych. 
5. Ślady kryminalistyczne i identyfikacja kryminalistyczna. 
6. Dowód z opinii biegłego. Rola biegłego w postępowaniu karnym. 
7. Oględziny miejsca, osób i rzeczy. 
8. Wersje kryminalistyczne. Modus operandi. 
9. Okazanie, przeszukanie, eksperyment procesowo-kryminalistyczny. 
10. Przesłuchanie, taktyka i formy szczególne. 
11. Sądowo-lekarska sekcja zwłok. Śmierd gwałtowna i jej rodzaje. 
12. Ekspertyzy kryminalistyczne. 
13. Działania taktyczno-kryminalistyczne. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny lub ustny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie określonej punktacji z egzaminu 

Literatura podstawowa:  
Hołyst B.; Kryminalistyka, wyd. XI, Warszawa 2007. 
Widacki J. (red.).; Kryminalistyka, Warszawa 2007. 
Hanusek T.; Kryminalistyka Zarys wykładu, Kraków 2005. 
Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W. , Moszczyoski J.; Kryminalistyka, Warszawa 2006. 
Sławik K.; Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią, Szczecin 2003. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Wójcikiewicz J. (red.); Ekspertyza sądowa, Kraków 2005. 
Goc M., Moszczyoski J.( red.); Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007. 
Jerzewska J.; Od oględzin do opinii biegłego, wyd. II, Warszawa 2005. 
Biegły i specjalista przed sądem – wybrane aspekty taktyczne, Zeszyty Metodyczne CLK, Warszawa 2001. 
Gaberle A.; Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007. 
Fischer B.; Kazusy z kryminalistyki, Kraków 1998. 
Wójcikiewicz J. ; Dowód naukowy w procesie sądowym, Kraków 2000. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A06 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII, VIII dwiczenia 60 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego materialnego, rodzinnego i opiekuoczego, 
gospodarczego oraz prawa pracy. Nadto konieczna jest znajomośd reguł wykładni. Bezwzględna jest także znajomośd 
podstawowych reguł dotyczących hierarchii aktów prawnych, w tym w szczególności miejsca w tej hierarchii umów 
międzynarodowych. 

Cele przedmiotu:   
1. uzyskanie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu realizacji norm prawa materialnego cywilnego, 

rodzinnego, czy prawa pracy, zarówno w postępowaniu przedsądowym, lecz w szczególności realizacji norm  
w postępowaniu rozpoznawczym toczącym się przed sądem powszechnym, jak i w postępowaniu mającym na celu 
przymusowe wykonanie orzeczenia sądowego (postępowanie egzekucyjne). 

2. Student powinien uzyskad umiejętności analizowania podstawowych pojęd procesowych, umiejętności korzystania  
z przysługujących instrumentów zapewniających realizację roszczeo. 

Metody dydaktyczne:  
Do osiągnięcia założonych wyżej celów nauczania służyd będzie w szczególności metoda oparta na praktycznej działalności 
studentów i metoda nauczania praktycznego. Przedmiotowa materia przedstawiana jest bowiem studentom przede wszystkim  
w formie rozwiązywania i omawiania stanów faktycznych. Studenci nadto sporządzają samodzielnie wzory pism procesowych. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego;  
2. Przesłanki procesowe; 
3. Źródła prawa procesowego cywilnego;  
4. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym - dopuszczalnośd drogi sądowej i stosunek do innych 

postępowao przed organami paostwa; 
5. Zasady naczelne postępowania cywilnego w praktyce;  
6. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie tematyki wykładu; 
7. Przygotowanie pozwu w procesie cywilnym oraz wniosku w postępowaniu nieprocesowym; 
8. Problematyka formularzy procesowych; 
9. Przygotowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych; 
10. Praktyczne aspekty czynności procesowych; 
11. Czynności procesowe w postępowaniach odrębnych; 
12. Środki zaskarżenia w praktyce; 
13. Czynności procesowe w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie bez oceny 

Literatura podstawowa:  
Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 
Siedlecki W, Świeboda Z.., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2002 

Literatura uzupełniająca:  
Flaga-Gieruszyoska K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2006 
Jodłowski J, Resich, Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne. Warszawa 2005 
Mądrzak H., Marszałkowska-Krześ E., Postępowanie cywilne, Warszawa 2003 
Szokalska A., Prawo w diagramach, Bielsko-Biała 2005 
Zielioski A. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A06 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII, VIII wykłady 60 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego oraz prawa 
pracy, a także znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.) 

Cele przedmiotu:    
Prowadzone zajęcia mają na celu: 

1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu postępowania cywilnego; 
2. nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu różnych form procesu cywilnego  

i postępowania nieprocesowego; 
3. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu postępowania cywilnego w praktyce 

zawodowej, w szczególności sporządzanie pism procesowych i dokonywanie skutecznych czynności procesowych. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego.  
2. Przesłanki procesowe.  
3. Źródła prawa procesowego cywilnego.  
4. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym - dopuszczalnośd drogi sądowej i stosunek do innych 

postępowao przed organami paostwa.  
5. Zasady naczelne postępowania cywilnego. 
6. Strony i inni uczestnicy postępowania. 
7. Koszty postępowania.  
8. Postępowanie dowodowe. 
9. Czynności procesowe 
10. Postępowanie przed sądem I instancji. 
11. Środki odwoławcze. 
12. Postępowania odrębne. 
13. Postępowanie nieprocesowe. 
14. Postępowanie zabezpieczające. 
15. Postępowanie egzekucyjne. 
16. Postępowanie przed sądem polubownym. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  
Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 
Siedlecki W, Świeboda Z.., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2002 

Literatura uzupełniająca:  
Flaga-Gieruszyoska K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2006 
Jodłowski J, Resich, Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne. Warszawa 2005 
Mądrzak H., Marszałkowska-Krześ E., Postępowanie cywilne, Warszawa 2003 
Szokalska A., Prawo w diagramach, Bielsko-Biała 2005 
Zielioski A. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A99 Nazwa przedmiotu: Praktyka programowa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III albo 
IV 

VI i następne 

 

4 tygodnie 4 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  Wiedza z zakresu prawa nabyta w czasie od I do III roku studiów 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien nabyd umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce 

funkcjonowania zawodów stricte prawniczych. 
2. Student powinien nabyd umiejętności w zakresie stosowanych procedur, metod organizacji pracy, umożliwiających 

zdobycie pierwszych doświadczeo zawodowych 

 Metody dydaktyczne:  Metoda praktyczna – uczenie się przez działanie 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Praktyka programowa realizowana przez studentów WPiA US, bez względu na rodzaj jednostki będącej organizatorem, 

uwzględnia sferę organizacyjną oraz sferę merytoryczną 
2. W ramach sfery organizacyjnej, student powinien w szczególności: 

1) zapoznad się ze strukturą organizacyjną jednostki oraz przepisami regulującymi jej działanie 
2) zapoznad się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk oraz z zasadami obiegu 

dokumentów 
3) zapoznad się z czynnościami techniczno – organizacyjnymi związanymi ze specyfiką pracy organizatora praktyki 

3. W ramach sfery merytorycznej student powinien w szczególności: 
1) zapoznad się z przedmiotem działania organizatora praktyki i przepisami ustrojowymi  
2) zapoznad się z przepisami stanowiącymi podstawę podejmowanych w instytucji czynności 
3) zapoznad się ze specyfiką czynności podejmowanych w ramach toczących się postępowao 
4) zapoznawad się z aktami spraw, faktycznymi i prawnymi podstawami rozstrzygnięd 
5) przygotowywad projekty pism i rozstrzygnięd w ramach postępowao prowadzonych przez organizatora 
6) uczestniczyd w rozprawach i innych czynnościach podejmowanych ze względu na specyfikę pracy u poszczególnych 

organizatorów 
7) wykonywad zadania merytoryczne pozostające w związku z celami praktyki programowej i zgodne z kierunkiem 

studiów 

Forma i warunki zaliczenia:  Ocena zaproponowana przez patrona praktyki 

Literatura podstawowa:  

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII, VIII wykład 60 8 A 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne      

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej, prawa zobowiązao oraz prawa 
gospodarczego publicznego. 

Cele przedmiotu: Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa handlowego, a także umiejętności analizowania  
i wykładni przepisów prawa handlowego i ich zastosowania w konkretnej sprawie. 

 Metody dydaktyczne: Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z wykładem. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa.  
2. Charakterystyczne cechy obrotu handlowego.  
3. Prawne metody regulacji obrotu gospodarczego.  
4. Międzynarodowe prawo handlowe.  
5. Źródła prawa handlowego.  
6. Zasady prawa handlowego.  
7. Pojęcie przedsiębiorcy. 
8. Przedsiębiorca jednoosobowy. 
9. Kwalifikacja podmiotów, które mogą występowad jako przedsiębiorcy. 
10. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.  
11. Reglamentacja publicznoprawna działalności gospodarczej. 
12. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne.  
13. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.  
14. Ewidencjonowanie i rejestrowanie przedsiębiorców. 
15. Firma przedsiębiorcy. Zasady prawa firmowego. Ochrona prawa do firmy. 
16. Czynności handlowe. 
17. Prokura. 
18. Spółka cywilna. 
19. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółka cywilna. 
20. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółki osobowe. 
21. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółki kapitałowe. 
22. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółdzielnie. 
23. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw paostwowych. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie dwóch pytao opisowych i jednego pytania obejmującego zastosowanie 
przepisów prawa handlowego w konkretnej sprawie 

Literatura podstawowa:  
K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
J. Napierała, A. Koch, Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007. 
A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150, C.H. Beck, Warszawa 

2006. 

S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151-300, C.H. Beck, 

Warszawa 2005. 

S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301-458, C.H. Beck, 

Warszawa 2008. 

A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer Polska 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII, VIII dwiczenia 60 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej, prawa zobowiązao oraz prawa gospodarczego 
publicznego.. 

Cele przedmiotu:   Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa handlowego, a także umiejętności analizowania i wykładni przepisów 
prawa handlowego i ich zastosowania w konkretnej sprawie. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa.  
2. Charakterystyczne cechy obrotu handlowego.  
3. Prawne metody regulacji obrotu gospodarczego.  
4. Międzynarodowe prawo handlowe.  
5. Źródła prawa handlowego.  
6. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jednoosobowy. 
7. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne.  
8. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.  
9. Ewidencja działalności gospodarczej.  
10. Reglamentacja publicznoprawna działalności gospodarczej. 
11. Pojęcie czynności handlowych i umów handlowych, zasady obrotu handlowego. 
12. Umowa leasingu: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy. 
13. Umowa factoringu: pojęcie, charakter, rodzaje umów factoringowych, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
14. Umowa franchisingu: pojecie, charakter, rodzaje umów franchisingowych, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi i gwarancji. 
15. Umowa forfaitingu: pojecie, charakter, rodzaje umów forfaitingowych, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
16. Umowa agencyjna: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania. 
17. Umowa ubezpieczenia: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
18. Umowa przewozu: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, kwestia posiłkowego zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do przewozów 

osób i rzeczy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
19. Umowa spedycji: pojęcie, cechy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy. 
20. Umowa komisu: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy, odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi. 
21. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. 
22. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. 
23. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółdzielnie. 

Forma i warunki zaliczenia:   kolokwium pisemne w formie czterech pytao opisowych 

Literatura podstawowa:  
K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
J. Napierała, A. Koch, Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007. 
A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150, C.H. Beck, Warszawa 2006. 

S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151-300, C.H. Beck, Warszawa 2005. 

S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301-458, C.H. Beck, Warszawa 2008. 

A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer Polska 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A10 Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII, VIII dwiczenia 60 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych, prawa konstytucyjnego, postępowania 
administracyjnego i prawa samorządowego 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad szczegółowe prawo podatkowe, jego ewolucję oraz metody dostosowywania do standardów 

obowiązujących w paostwach Unii Europejskiej.  
2. Student powinien zapoznad się z charakterystyką materiału normatywnego, zasadniczych linii orzecznictwa sądowego 

oraz urzędowych interpretacji wykorzystywanych w procesie stosowania prawa podatkowego. 
3. Student powinien uzyskad wiedzę o aktualnym stanie systemu prawa podatkowego obowiązującego w Polsce (w zakresie 

podatków paostwowych oraz samorządowych) oraz praktyczne umiejętności polegające na rozwiązywaniu konkretnych 
kazusów podatkowych. 

 Metody dydaktyczne:  Dwiczenia z aktywnym udziałem studentów, rozwiązywanie kazusów z zakresu szczegółowego prawa 
podatkowego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Częśd pierwsza. Szczegółowe prawo podatkowe – podatki lokalne 

1. Podatek od nieruchomości 
2. Podatek od środków transportowych 
3. Podatek od spadków i darowizn 
4. Podatek rolny 
5. Podatek leśny 
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
7. Opłaty lokalne 
 

Częśd druga. Szczegółowe prawo podatkowe – podatki paostwowe 
1. Podatek dochodowy od osób prawnych 
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
3. Podatek od towarów i usług 
4. Zryczałtowane formy opodatkowania 

 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na podstawie obecności i kolokwiów   

Literatura podstawowa:  
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2008. 
Z. Ofiarski,, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2010.  

Literatura uzupełniająca:  
Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, pod red. L. Etela, Warszawa 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A10 Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII, VIII wykłady 60 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych, prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego i prawa 
samorządowego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu ogólnego (materialnego i procesowego) prawa podatkowego oraz szczegółowego prawa podatkowego, jego 

ewolucji oraz metod dostosowywania do standardów obowiązujących w paostwach Unii Europejskiej.  
2. Student powinien poznad charakterystykę materiału normatywnego, zasadniczych linii orzecznictwa sądowego oraz urzędowych interpretacji 

wykorzystywanych w procesie stosowania prawa podatkowego. 
3. Student powinien uzyskad wiedzę o aktualnym stanie systemu prawa podatkowego obowiązującego w Polsce (w zakresie podatków paostwowych oraz 

samorządowych) oraz praktyczne umiejętności polegające na rozwiązywaniu konkretnych kazusów podatkowych. 

 Metody dydaktyczne:  Wykład z aktywnym udziałem studentów (przekazywanie zagadnieo do dyskusji przed kolejnymi zajęciami). 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Częśd pierwsza. Zagadnienia wprowadzające 

1. Istota podatku i prawa podatkowego 
2. Źródła prawa podatkowego 
3. Wpływ orzecznictwa na kształt prawa podatkowego 
4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego 
5. Organy podatkowe i administracja podatkowa 
6. Koncepcje reformy podatkowej w Polsce 

Częśd druga. Ogólne materialne prawo podatkowe 
1. Obowiązek podatkowy 
2. Zobowiązanie podatkowe 
3. Zaległośd podatkowa 
4. Nadpłata podatku 
5. Odpowiedzialnośd za zobowiązania podatkowe 

Częśd trzecia. Ogólne proceduralne prawo podatkowe 
1. Zagadnienia ogólne postępowania podatkowego 
2. Dowody w postępowaniu podatkowym 
3. Decyzje i postanowienia w postępowaniu podatkowych 
4. Odwołania i zażalenia w postępowaniu podatkowym 
5. Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych 
6. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa 
7. Tajemnica skarbowa 
8. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników 

Częśd czwarta. Szczegółowe prawo podatkowe – podatki paostwowe 
1. Podatek dochodowy od osób prawnych 
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
3. Podatek tonażowy 
4. Podatek od towarów i usług 
5. Podatek akcyzowy 
6. Podatek od gier 
7. Zryczałtowane formy opodatkowania 

Częśd piąta. Szczegółowe prawo podatkowe – podatki lokalne 
1. Podatek od nieruchomości 
2. Podatek od środków transportowych 
3. Podatek od spadków i darowizn 
4. Podatek rolny 
5. Podatek leśny 
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
7. Opłaty lokalne 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny (rozwiązywanie kazusów przy wykorzystaniu aktów prawnych i komentarz). 

Literatura podstawowa:  
Brzezioski B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruo 2008. 
J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2008. 
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2009. 
K. Koperkiewicz-Mordel, W. Nykiel, W. Chróścielewski, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2006. 
H. Litwioczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2008.  
R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2009. 
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2008. 
Z. Ofiarski,, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2010.  

Literatura uzupełniająca:  
Brzezioski B., Kalinowski M., Olesioska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, tom 1 i 2, Toruo 2007.  
Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, pod red. L. Etela, Warszawa 2006. 
R. Wolaoski, System podatkowy w Polsce, Oficyna 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A11 Nazwa przedmiotu: Prawo pracy 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII dwiczenia 30 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Zaliczenie Prawoznawstwa, Logiki prawniczej, Prawa cywilnego (z naciskiem na częśd ogólną i zobowiązania) 
oraz prawa administracyjnego.  

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu tej gałęzi prawa. 
2. Student powinien poznad źródła i specyfikę  funkcjonowania tej gałęzi prawa. 
3. Student powinien zapoznad się z najważniejszym orzecznictwem sądowym dotyczącym analizowanej problematyki. 
4. Student powinien nauczyd się samodzielnie rozwiązywad praktyczne problemy prawne z zakresu przerobionego na 

zajęciach materiału. 

Metody dydaktyczne:  
Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca (analiza przepisów, 
orzecznictwa oraz przygotowanych przez prowadzącego kazusów). 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Tematyka dwiczeo: 

1. Stosunek pracy i jego podmioty a umowy cywilnoprawne; 
2. Orzecznictwo z zakresu zasad i źródeł prawa pracy; 
3. Orzecznictwo z zakresu nawiązywania stosunku pracy i związanych z tym obowiązków pracodawcy; 
4. Praktyczne ujęcie problematyki rozwiązywania stosunku pracy na podstawie analizy orzecznictwa; 
5. Umowy o zakazie konkurencji oraz inne prawa i obowiązki stron stosunku pracy; 
6. Problematyka wynagrodzeniowa (m.in. wynagrodzenie chorobowe, należności z tytułu podróży służbowej, akty płacowe); 
7. Odpowiedzialnośd materialna i porządkowa pracowników; 
8. Systemy czasu pracy i praca w godzinach nadliczbowych; 
9. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne; 
10. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  
Przy zaliczeniu dwiczeo będzie brana pod uwagę obecnośd studenta na zajęciach, jego aktywnośd w trakcie zajęd oraz solidnośd w 
wywiązywaniu się z praktycznych zadao zleconych przez prowadzącego, a także uzyskana przez studenta ocena z koocowego 
kolokwium przeprowadzonego w formie ustnej lub pisemnej.  

Literatura podstawowa:  
Florek L. (red.), Kodeks Pracy – komentarz, Warszawa 2009.  

Kosacka-Łędzewicz D. Olszewski B., Leksykon Pracodawcy, Wrocław 2010 

Niedbała,Z.(red.), Prawo pracy, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
Sobczyk,A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005. 
Driczinski,S., Elastycznośd pojęcia czas pracy, Szczecin 2002. 
Mitrus,L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze 2006. 
Szewczyk,H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007. 
Skąpski,M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A11 Nazwa przedmiotu: Prawo pracy 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII Wykład 60 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Zaliczenie Prawoznawstwa, Logiki prawniczej, Prawa cywilnego i administracyjnego 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu tej gałęzi prawa. 
2. Student powinien poznad źródła i specyfikę  funkcjonowania tej gałęzi prawa. 
3. Student powinien zapoznad się z najważniejszym orzecznictwem sądowym dotyczącym analizowanej problematyki 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca 
(analiza przepisów, orzecznictwa) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Tematyka wykładów: 

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy.  
2. Zasady prawa pracy. Specyfika źródeł prawa pracy.  
3. Stosunek pracy - pojęcie, podmioty i przedmiot. Rodzaje. 
4.  Ustanie umownego stosunku pracy: wygaśnięcie, rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie, rozwiązanie bez 

wypowiedzenia.  
5. Zmiana umownego stosunku pracy - porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające. 
6. Katalog obowiązków pracownika i pracodawcy i odpowiedzialnośd za ich naruszenie. 
7. Czas pracy - pojęcie, systemy czasu pracy, praca w dniach ustawowo wolnych od pracy.  
8. Wynagrodzenie za pracę - pojęcie, zasady kształtowania wynagrodzeo. Szczególna prawna ochrona wynagrodzenia za 

pracę.  
9. Ochrona pracy 

Tematyka dwiczeo: 
1. Orzecznictwo dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu. 
2. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne. 
3. Przyczyna wypowiedzenia. 
4. Zwolnienia grupowe 
5. Odpowiedzialnośd materialna pracowników. 
6. Praca w godzinach nadliczbowych. 
7. Urlopy 
8. Wypadki przy pracy. 
9. Ochrona rodzicielstwa. 
10. Odpowiedzialnośd pracodawcy w zakresie bhp 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu 

Literatura podstawowa:  
Niedbała,Z.(red.), Prawo pracy, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
Sobczyk,A., Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Warszawa 2005. 
Driczinski,S., Elastycznośd pojęcia czas pracy, Szczecin 2002. 
Mitrus,L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze 2006. 
Szewczyk,H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007. 
Skąpski,M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006 



 

 

 105 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.7V27A04 Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII Wykłady/dwiczenia 60 7 A 
obowiązkowy 

polski 
angielski niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu prawa konstytucyjnego 

Cele przedmiotu:   
Cel poznawczy: 

1. uzyskanie wiedzy dotyczącej rozumienia prawnych aspektów procesu integracji europejskiej z punktu widzenia bardziej ogólnego niż jednego z paostw 
członkowskich, 

2. umożliwienie uzyskania znajomości instrumentów dających możliwośd zastosowania prawa europejskiego w różnych sytuacjach wykonywania zawodu 
prawniczego, 

3. rozważenie wartości prawnych będących pod wpływem prawa europejskiego i nabycie podstawowych technik umożliwiających ich prawną ochronę. 
Cel dydaktyczny: Wypracowanie umiejętności prawniczych umożliwiających studentom pracę nad prawodawstwem, aktami administracyjnymi i orzeczeniami sądowymi, 
związanymi z procesem integracji europejskiej 

 Metody dydaktyczne:  Prezentacja teorii prawnych dotyczących integracji europejskiej, prezentacja legislacji, prezentacja przypadków, debaty, konsultacje związane z analizą 
przypadków. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Moduł 1. Podstawowe cechy i składniki europejskiego konstytucyjnego porządku prawnego – 2 godziny 
Wprowadzenie: Metodologia studiów nad prawem europejskim i integracją europejską  
Moduł 2. Europejski porządek prawny, podstawowe zasady integracji europejskiej – 4 godziny. 
Podstawowe zasady traktatowe, ich znaczenie prawne, implementacja poprzez legislację i orzecznictwo.  
Moduł 3. Prawa człowieka i prawa obywatelskie w Europie - 4 godziny 
1.Moduł 4. Europejski "Multi-Government”, wielopłaszczyznowe zarządzanie, wielopłaszczyznowa demokracja – 4 godziny  
Moduł 5. Źródła prawa w procesie integracji europejskiej – 4 godziny  
I) Oddziaływanie międzynarodowych źródeł prawa w procesie integracji europejskiej, a) ogólne prawo międzynarodowe jako źródło prawa europejskiego, traktaty i 
konwencje międzynarodowe w porządku prawnym Wspólnoty Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem: 1) porządku prawnego ONZ, 2) EKPC, 3) innych źródeł prawa 
międzynarodowego;  
II) Oddziaływanie europejskich źródeł prawa w obrębie porządku prawnego Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej: a) Traktaty Europejskie jako źródło prawa w 
porządku prawnym Unii Europejskiej oraz Wspólnoty Europejskiej; b) “acquis communautaire” jako źródło prawa europejskiego c) konstytucyjne tradycje paostw 
członkowskich jako źródło prawa europejskiego, d) rozporządzenia europejskie, e) dyrektywy europejskie, f) decyzje Wspólnoty Europejskiej, g) decyzje i decyzje ramowe 
(Tytuł VI TUE); 1. Akty podjęte w obrębie tytułu V TUE. Przypadki zaprezentowane w niniejszym module mają na celu umożliwienie rozważenia interakcji pomiędzy różnymi 
źródłami prawa będącymi w rozwoju. 
Moduł 6. Procedury i zarządzanie we Wspólnocie Europejskiej oraz Unii Europejskiej - 4 godziny  
a) Prawodawstwo i środki prawne w różnych dziedzinach polityk europejskich: opis różnych źródeł prawa związanych z różnymi politykami europejskimi w znaczeniu 
materialnym; 
b) normy dotyczące wyboru procedur normotwórczych i ich materialne konsekwencje, 
c) procedury szczególne, budżetowanie; 
d) formalne i materialnie poszerzona współpraca: 1) Zasady TWE; 2) Traktat z Schengen, 3) Traktat z Prüm, 4) procedura reform Traktatów; 
e) Procedury uwzględniające komitety,  
f) Procedury kontroli, 
g) Kontrola multilateralna, 
h) Reprezentacja obywateli w instytucjach europejskich.  
2.Moduł 7. Podstawy jurysdykcyjne– 4 godziny 
3.a) Kompetencje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej  Instancji. Typy czynności przed ETS oraz Sądem Pierwszej Instancji.  
4.b) Organizacja ETS oraz Sądu Pierwszej Instancji, status sędziów oraz status adwokatów;  
5.c) Zasady proceduralne. Skutek rozstrzygnięd ETS oraz Sądu Pierwszej Instancji;  
6.d) Europejski Trybunał Praw Człowieka, wykonywanie kompetencji, wybór sędziów.  
7.e) Zasady proceduralne i skutek rozstrzygnięd ETPC. 
8.f) Sądy krajowe i implementacja prawa europejskiego w krajowych porządkach prawnych.  
Moduł 8. – Związek pomiędzy europejskim porządkiem prawnym i porządkami prawnymi paostw członkowskich: zagadnienie konstytucjonalizmu wielopłaszczyznowego – 
podsumowanie kursu - 2 godziny  
a/ zagadnienie prymatu prawa międzynarodowego nad prawem europejskim, jego wpływ na implementację prawa europejskiego w sprawach dotyczących podmiotów 
indywidualnych.  
b/ problem komplementarności między wartościami zawartymi w krajowych konstytucjach i tymi zawartymi w prawie integracji europejskiej, wybrane orzeczenia 
niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz polskiego sądu konstytucyjnego.  
c/ Przyznanie kompetencji, lojalna kooperacja, proporcjonalnośd i subsydiarnośd jako zasady specjalizacji i rozwiązywania konfliktów między porządkami prawnymi; 
d/ Zasada przyjęcia europejskiego modelu ochrony praw człowieka jedynie w zakresie zastosowania prawa Unii Europejskiej: możliwe konflikty pomiędzy różnymi standardami 
ochrony praw człowieka;  
e/ Kryteria rozwiązywania sporów w sprawach związanych z prawem prywatnym przyjętym przez ustawodawstwo krajowe, rozwój europejskiego międzynarodowego prawa 
prywatnego;  

Forma i warunki zaliczenia:  Dla osób uczestniczących w wykładzie – egzamin w formie eseju. Dla osób, które nie będą uczestniczyd w wykładzie – egzamin w formie testu 
mieszanego.  

Literatura podstawowa:  
Pasquale Policastro, Wykłady Prawa Unii Europejskiej, http://web.mac.com/pasquale.policastro/(wersja dwójęzyczna) 
Maria Magdalena Kenig Witkowska (red.) Adam Łazowski, Rudolf Ostrihanski, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca:  
Pasquale Policastro, Multilevel Constitutionalism and European Constitution, Barcelona 2008. 
Andrzej Wróbel (red.), Traktakt Ustanawiający Wspólnotę Europejską, Tom I (art. 1-60), pod redakcją Dawida Miąsika, Niny Półtorak, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo własności intelektualnej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII dwiczenia 30 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  znajomośd podstawowych pojęd części ogólnej prawa cywilnego oraz  prawa zobowiązao. 

Cele przedmiotu:   Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej w toku wykładni i stosowania 
prawa oraz umiejętności dokonywania podstawowych czynności prawnych, w tym zwłaszcza polegających na zawieraniu umów 
przenoszących prawa do dóbr niematerialnych. Zdobycie wiedzy na temat aktualnych trendów orzecznictwa. Zdobycie 
umiejętności obrony swojego stanowiska w konkretnej sprawie. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zakres prawa własności intelektualnej. Źródła prawa: polskie ustawy, konwencje międzynarodowe, dyrektywy 

obowiązujące w Unii Europejskiej.  
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Treśd 

prawa autorskiego. Dozwolony użytek utworów. Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych. Prawa pokrewne.  
3. Prawo własności przemysłowej: ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej. Przepisy ogólne. Patent, 

prawo ochronne, prawo z rejestracji – charakterystyka praw. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki 
towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Urząd Patentowy RP.   

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe. Funkcje i cele prasy. Wolnośd prasy. Funkcja kontrolna prasy. Dostęp 
dziennikarzy do informacji. Prawo krytyki prasowej. Definicje prawa prasowego. Prawa i obowiązki dziennikarzy. 
Tajemnica dziennikarska.  

5. Ochrona uczciwej konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych w prawie polskim. Zakres podmiotowy ustawy z 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Definicja czynu nieuczciwej konkurencji.  

6. Pojęcie dóbr osobistych i ich rodzaje. Ograniczenia ochrony dóbr osobistych 

Forma i warunki zaliczenia:  kolokwium pisemne w formie 20 pytao testowych wielokrotnego wyboru 

Literatura podstawowa:  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, art. 23,24, 448 
Kodeks karny – Rozdział XXVII – przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej,  
J. Barta,  R. Markiewicz , Prawo autorskie przepisy orzecznictwo umowy międzynarodowe, Dom Wydawniczy ABC, 2002. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Barta (red.), Prawo autorskie System Prawa Prywatnego, tom 13, Warszawa 2007. 
Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2005.  
M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo własności intelektualnej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV VII Wykład 30 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne: znajomośd podstawowych pojęd części ogólnej prawa cywilnego oraz  prawa zobowiązao.  

Cele przedmiotu: Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej w toku wykładni i stosowania 
prawa oraz umiejętności dokonywania podstawowych czynności prawnych, w tym zwłaszcza polegających na zawieraniu umów 
przenoszących prawa do dóbr niematerialnych. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z wykładem. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zakres prawa własności intelektualnej. Źródła prawa: polskie ustawy, konwencje międzynarodowe, dyrektywy obowiązujące  

w Unii Europejskiej.  
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiot  i podmiot prawa autorskiego. Treśd 

prawa autorskiego. Dozwolony użytek utworów. Umowy dotyczące autorskich praw  majątkowych. Prawa pokrewne.  
3. Prawo własności przemysłowej: ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej. Przepisy ogólne. Patent, 

prawo ochronne, prawo z rejestracji – charakterystyka praw. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, 
oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Urząd Patentowy RP.   

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe. Funkcje i cele prasy. Wolnośd prasy. Funkcja kontrolna prasy. Dostęp 
dziennikarzy do informacji. Prawo krytyki prasowej. Definicje prawa prasowego. Prawa i obowiązki dziennikarzy. Tajemnica 
dziennikarska.  

5. Ochrona uczciwej konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych w prawie polskim. Zakres podmiotowy ustawy z 1993r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Definicja czynu nieuczciwej konkurencji.  

6. Pojęcie dóbr osobistych i ich rodzaje. Ograniczenia ochrony dóbr osobistych. 

Forma i warunki zaliczenia:   egzamin pisemny w formie czterech pytao opisowych 

Literatura podstawowa:  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, art. 23,24, 448 
Kodeks karny – Rozdział XXVII – przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej,  
J. Barta,  R. Markiewicz , Prawo autorskie przepisy orzecznictwo umowy międzynarodowe, Dom Wydawniczy ABC, 2002. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Barta (red.), Prawo autorskie System Prawa Prywatnego, tom 13, Warszawa 2007. 
Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2005.  
M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A99 Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV, V VII, VIII, IX, X 
seminarium 

120/30 w 
semestrze 

12 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  Ogólna wiedza z zakresu nauk prawnych. Ogólna wiedza na temat metodologii pracy naukowej, techniki 
pisania pracy magisterskiej, analizy źródeł informacji, metod gromadzenia informacji oraz technik analizy i interpretacji zjawisk. 

Cele przedmiotu:   Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy naukowej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania 
prac magisterskich oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, 
celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Należy się spodziewad, że 
studenci opanują wiedzę z zakresu gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi. 

 Metody dydaktyczne:  dwiczenia, seminarium 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Ogólny zarys metod i technik realizacji prac magisterskich dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku prawo. 
Materiał ukierunkowano na najważniejsze potrzeby studentów w zakresie: formułowania problemów badawczych, opracowanie 
tematu pracy magisterskiej, stawianie tez (problemów szczegółowych) i przyjmowanie hipotez, wyłanianie zmiennych zależnych  
i niezależnych oraz ich wskaźników, określenie metod, technik i narzędzi badawczych, przeprowadzenie procedury badawczej  
i zrealizowanie badao naukowych, opracowanie i przedstawienie wyników badao własnych w formie sprawozdania naukowego 
stosowanego w pracach magisterskich, przygotowanie się i złożenie egzaminu koocowego 
dyskusja rozwiązao z literatury i praktyki, metoda problemowa 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na podstawie realizacji wyznaczonych zadao 

Literatura podstawowa:  
Wójcie K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa, SGH 1998. 
Wójcie K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa, AGH, 
2000. 
Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wydaw. Uczelniane ATR., Bydgoszcz 1999. 
Wojciekowski T., Jak pisad prace dyplomowe – licencjaci i magisterskie: poradnik. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 
Warszawa 1998. 
Apanowicz J., Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania. Wyższa Szkoła Administracji i 
Biznesu, Gdynia 1997. 

Literatura uzupełniająca:  
Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowao 
naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. - Wyd. 3. AE, Poznao 1999. 
Krajeoski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, Włocławek 1998. 
Ładooski W., Urban S., Proces tworzenia prac dyplomowych magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik. PWN, 
Warszawa 1989. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe prywatne 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V X dwiczenia 15 5 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:   podstawowe wiadomości z zakresu wszystkich gałęzi prawa, a w szczególności z prawa zobowiązao, 
rzeczowego, rodzinnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego publicznego 

Cele przedmiotu:  Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Zapoznanie się  
z konkretnymi rozwiązaniami prawnymi z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego  

 Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą praktyczną w formie symulacji oraz 
metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Tematyka wykładów:  

1. Konwencje i umowy międzynarodowe z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego. 

2. Analiza rozwiązao prawnych z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego,  

3. Poszukiwanie prawa właściwego dla konkretnego stanu faktycznego.  

4. Analiza budowy normy kolizyjnej, wyodrębnianie jej składników na normach prawnych zawartych w aktach prawnych. 

Forma i warunki zaliczenia:   kolokwium pisemne w formie trzech pytao opisowych 

Literatura podstawowa:  
M. Pazdan, Prawo Prywatne międzynarodowe, wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.  
K. Bagan-Karluta Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. C.H. Beck Warszawa 2006. 
Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. prawo prywatne międzynarodowe 
Konwencje międzynarodowe dotyczące: roszczeo alimentacyjnych, rozwodów, cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za 
granicę, karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

Literatura uzupełniająca:  wszystkie inne dostępne na rynku wydawniczym podręczniki do przedmiotu, wskazane przez 
prowadzącego dwiczenia artykuły i dokumenty prawa prywatnego międzynarodowego. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe prywatne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V X Wykłady 15 5 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:   podstawowe wiadomości z zakresu wszystkich gałęzi prawa, a w szczególności z prawa zobowiązao, 
rzeczowego, rodzinnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego publicznego 

Cele przedmiotu:   Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu analizy i funkcjonowania prawa prywatnego międzynarodowego 
oraz ważniejszych konwencji i aktów tego prawa dotyczących spraw rodzinnych, spadkowych, prawa rzeczowego i stosunków 
pracy. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z wykładem. 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
1. Prawo prywatne międzynarodowe, prawo wspólnotowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy . 

2. Historyczny rozwój nauki prawa międzynarodowego prywatnego,  

3. Budowa normy kolizyjnej, rodzaje norm kolizyjnych, norma prawna, a norma kolizyjna. Łącznik normy kolizyjnej i ich 

rodzaje. Metody kwalifikacyjne. Pełnomocnictwo. Zdolnośd prawna i zdolnośd do czynności prawnych – poszukiwanie 

prawa właściwego do ich oceny zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.  

4. Osoby międzynarodowe.  

5. Status personalny i jego zakres. Statut rzeczowy i jego zakres. 

6. Uregulowania dotyczące małżeostwa, stosunków między rodzicami a dziedmi, prawo właściwe dla rozwodu i separacji, 

przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, stosunków majątkowych między małżonkami. Konwencje międzynarodowe 

z tego zakresu.  

7. Uregulowania dotyczące rozwiązao prawnych z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązao, stosunków pracy i spraw 

spadkowych. Ważniejsze umowy bilateralne i multilateralne dotyczące omawianych zagadnieo. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie trzech pytao opisowych 

Literatura podstawowa:  
M. Pazdan, Prawo Prywatne międzynarodowe, wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.  
K. Bagan-Karluta Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. C.H. Beck Warszawa 2006. 
Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. prawo prywatne międzynarodowe 
Konwencje międzynarodowe dotyczące: roszczeo alimentacyjnych, rozwodów, cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za 
granicę, karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

Literatura uzupełniająca:  wszystkie inne dostępne na rynku wydawniczym podręczniki do przedmiotu, wskazane przez 
prowadzącego dwiczenia artykuły i dokumenty prawa prywatnego międzynarodowego. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A03 Nazwa przedmiotu: Teoria prawa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V IX dwiczenia 30 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  właściwe dla studenta V roku prawa 

Cele przedmiotu: Egzemplifikacja wiedzy przedstawionej podczas wykładów poprzez analizę wybrany problemów na podstawie 
konkretnych przypadków przedstawionych w literaturze i orzecznictwie organów stosujący prawo. 

Metody dydaktyczne: metoda aktywizująca, metoda oparta na praktycznej działalności studentów,  metoda samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Teoria prawa jako dyscyplina naukowa 
2. Normy prawne jako normy postępowania  
3. Sposoby pojmowania prawa 
4. Tworzenie prawa 
5. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 
6. System prawny i porządek prawny 
7. Praworządnośd i paostwo prawne 
8. Pojmowanie sprawiedliwości 

Forma i warunki zaliczenia:   Zaliczenie pisemne lub ustne - pytania wymagające odpowiedzi opisowych lub pytanie problemowe. 

Literatura podstawowa:  
Wronkowska S., Ziembioski Z., Zarys teorii prawa, Poznao 2001, 

 

Literatura uzupełniająca: :   
Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, „Paostwo i Prawo” 1988, z. 3; . Orłowska, Precedens w systemach prawnych 
różnych krajów europejskich kultury prawnej, Radca Prawny 5/2000 r.; R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa. Kraków 2002,  
J. Oniszczuk, Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A03 Nazwa przedmiotu: Teoria prawa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V IX wykłady 30 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Student powinien legitymowad się wiedzą ze wszystkich najistotniejszych przedmiotów prawniczych. 
Wymagana znajomośd prawa krajowego i prawa europejskiego oraz międzynarodowego.  

Cele przedmiotu:   Zaznajomienie z teoretycznymi podstawami systemu prawnego oraz wykształcenie umiejętności teoretycznego 
spojrzenia na zjawiska prawne. Wykształcenie umiejętności wykładni i stosowania prawa, opartego na świadomych podstawach 
teoretycznych. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Tematyka wykładów: 

1. Teoria prawa jako dyscyplina naukowa 
2. Normy prawne jako normy postępowania  
3. Prawo a inne normy społeczne (normy moralne, normy zwyczajowe, normy organizacji społecznych, normy religijne, 

prawo a sprawiedliwośd) 
4. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne oraz stosunki prawne 
5. Tworzenie prawa 
6. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 
7. System prawny i porządek prawny 
8. Przestrzeganie prawa 
9. Stosowanie prawa 
10. Praworządnośd i paostwo prawne 
11. Funkcje prawa 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin, pytania otwarte 

Literatura podstawowa:  
S. Wronkowska, Z. Ziembioski, Zarys teorii prawa, Poznao 2003 

 

Literatura uzupełniająca:  
R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa. Kraków 2002, J. Oniszczuk, Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A03 Nazwa przedmiotu: Zasady techniki normotwórczej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V X wykłady 30 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  standardowe dla studenta V-go roku prawa. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad i utrwalid podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa niezbędne dla 

osób redagujących teksty prawne, w tym takie pojęcia i zagadnienia jak: przepis prawny, norma postępowania, typy norm 
postępowania, wartości i oceny, norma prawna, typy norm prawnych w tym normy kompetencyjne, obowiązywanie 
prawa. 

2. Student powinien poznad  charakterystykę właściwości polskich tekstów prawnych. 
3. Student powinien poznad przyjęte w polskiej kulturze prawnej zasady techniki prawodawczej. 
4. Student powinien poznad technikę redagowania umów. 
5. Student powinien poznad technikę redagowania statutów i regulaminów. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd poprawnego z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej formułowania 

poszczególnych przepisów prawnych oraz aktów prawodawczych. 
7. Student powinien w sposób technicznie poprawny redagowad umowy, statuty i regulaminy. 
8. Student powinien umied weryfikowad teksty prawne pod kątem ich zgodności z zasadami techniki prawodawczej, w tym 

również samodzielnie wskazywad sposób usunięcia niezgodności. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda aktywizująca, metoda oparta na praktycznej działalności studentów, metoda samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Norma postępowania, w tym w szczególności pojęcie normy postępowania, typy norm postępowania, wartości i oceny, 

norma prawna, typy norm prawnych, normy kompetencyjne i normy merytoryczne, obowiązywanie prawa. 
2. Sposoby wysławiania norm w przepisach prawnych. 
3. Język tekstów prawnych.  
4. Rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych. 
5. Kondensacja norm w przepisach prawnych. 
6. Budowa ustawy. 
7. Obowiązywanie ustawy w czasie. 
8. Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja. 
9. Przepisy upoważniające. 
10. Przepisy karne. 
11. Nowelizacja ustawy. 
12. Tekst jednolity. 
13. Projekt aktu wykonawczego. 
14. Projekty aktów prawa miejscowego. 
15. Typowe środki techniki prawodawczej w tym w szczególności: 
16. Redagowanie umów. 
17. Redagowanie statutów i regulaminów. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na podstawie kolokwium 

Literatura podstawowa:  
S. Wronkowska, M. Zielioski, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, 
M. Zielioski, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006, Częśd pierwsza: Wprowadzenie, Częśd trzecia: 
Charakterystyka właściwości polskich tekstów prawnych. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Wronkowska, M Zielioski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004. 
A. Choduo, Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A03 Nazwa przedmiotu: Zasady techniki normotwórczej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V X dwiczenia 30 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  standardowe dla studenta V-go roku prawa. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad i utrwalid podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa niezbędne dla 

osób redagujących teksty prawne, w tym takie pojęcia i zagadnienia jak: przepis prawny, norma postępowania, typy norm 
postępowania, wartości i oceny, norma prawna, typy norm prawnych w tym normy kompetencyjne, obowiązywanie 
prawa. 

2. Student powinien poznad  charakterystykę właściwości polskich tekstów prawnych. 
3. Student powinien poznad przyjęte w polskiej kulturze prawnej zasady techniki prawodawczej. 
4. Student powinien poznad technikę redagowania umów. 
5. Student powinien poznad technikę redagowania statutów i regulaminów. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd poprawnego z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej formułowania 

poszczególnych przepisów prawnych oraz aktów prawodawczych. 
7. Student powinien w sposób technicznie poprawny redagowad umowy, statuty i regulaminy. 
8. Student powinien umied weryfikowad teksty prawne pod kątem ich zgodności z zasadami techniki prawodawczej, w tym 

również samodzielnie wskazywad sposób usunięcia niezgodności. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda aktywizująca, metoda oparta na praktycznej działalności studentów, metoda samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Norma postępowania, w tym w szczególności pojęcie normy postępowania, typy norm postępowania, wartości i oceny, 

norma prawna, typy norm prawnych, normy kompetencyjne i normy merytoryczne, obowiązywanie prawa. 
2. Sposoby wysławiania norm w przepisach prawnych. 
3. Język tekstów prawnych.  
4. Rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych. 
5. Kondensacja norm w przepisach prawnych. 
6. Budowa ustawy. 
7. Obowiązywanie ustawy w czasie. 
8. Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja. 
9. Przepisy upoważniające. 
10. Przepisy karne. 
11. Nowelizacja ustawy. 
12. Tekst jednolity. 
13. Projekt aktu wykonawczego. 
14. Projekty aktów prawa miejscowego. 
15. Typowe środki techniki prawodawczej w tym w szczególności: 
16. Redagowanie umów. 
17. Redagowanie statutów i regulaminów. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na podstawie kolokwium 

Literatura podstawowa:  
S. Wronkowska, M. Zielioski, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, 
M. Zielioski, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006, Częśd pierwsza: Wprowadzenie, Częśd trzecia: 
Charakterystyka właściwości polskich tekstów prawnych. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Wronkowska, M Zielioski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004. 
A. Choduo, Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek:  Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.9V27A03 

  
Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne I II wykład 30 3 A 
Przedmiot społeczny 

II -do wyboru z 
przedmiotem: 

„Podstawy 
psychologii” 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot :  

Wymagania wstępne: Znajomośd podstaw prawoznawstwa (po zaliczeniu wstępu do prawoznawstwa), Znajomośd podstawowych 
problemów filozoficznych  

Cele przedmiotu:   
Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami aksjologii etyki, zwłaszcza w kontekście potrzeb nauk prawnych i praktyki 
prawniczej (tworzenia prawa, wykładni prawa, stosowania prawa) 

 Metody dydaktyczne: Wykład, metoda aktywizująca 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
 

1. Miejsce etyki w systemie nauk i jej doniosłośd dla prawa i prawoznawstwa  
2. Podstawowe założenia i terminy aksjologii i etyki 
3. Ocena i norma moralna ,moralnośd a etyka 
4. Historyczne nurty pojmowania moralności  
5. Wybrane systemy i poglądy etyczne (od Sokratesa po etykę hermeneutyczną i ponowoczesną) 
6. Prawo a moralnośd 
7. Etyczne problemy prawa (kara śmierci, eutanazja, aborcja, związki partnerskie, inżynieria genetyczna, prawa zwierząt) 
8. Rola ocen w  prawie  (w tworzeniu prawa, w wykładni prawa, w stosowaniu prawa, w przestrzeganiu prawa)   
9. Etyka zawodów prawniczych, etyka prawnicza 

 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa: : T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Katowice 2005 

Literatura uzupełniająca: H. Izdebski, P. Skuczyoski (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006,  
R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa 2006,   
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

KOD Przedmiotu: 8.1V27A02 Nazwa przedmiotu: Filozofia 

Tryb studiów Rok Semestr 
 

Rodzaj 
zajęd 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język wykładowy 

stacjonarne I I wykład 30 3 A 
Przedmiot społeczny I -do wyboru z 

przedmiotem: „Socjologia” 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne:  
    Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych na poziomie ogólnokształcącej szkoły średniej . 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy wprowadzającej w klasyczne zagadnienia głównych dyscyplin filozofii teoretycznej 

(epistemologii, ontologii) i praktycznej (etyki). 
2. Rozwój umiejętności poprawnego rozumienia i stosowania pojęd ogólnych, samodzielnej interpretacji tekstów filozoficznych, samodzielnego 

formułowania trafnych pytao filozoficznych i poszukiwania sensownych odpowiedzi.  
3. Uświadomienie studentom istotnego znaczenia kontrowersji filozoficznych, zwłaszcza ich wpływu na przedmiot i metodykę badao nauk 

społecznych, w szczególności nauki o paostwie i prawie. 
4. Kształcenie umiejętności trafnego rozpoznawania założeo (stanowisk) teoretyczno- i praktyczno-filozoficznych, na gruncie których formułowane są 

wypowiedzi dotyczące prawa, polityki i innych sfer życia społecznego w perspektywie narodowej i międzynarodowej. 
5. Rozwój umiejętności właściwego rozpoznawania i samodzielnego formułowania własnych poglądów, twierdzeo i przekonao oraz umiejętności 

prowadzenia sporów i dyskusji w oparciu o argumentację racjonalną. 

Metody dydaktyczne:  
1. Metoda nauczania teoretycznego, objaśniająca zagadnienia objęte tematyką wykładów. 
2. Metoda samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o lekturę zalecanych opracowao podręcznikowych i tekstów źródłowych. 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Pojęcie i próby definicyjne filozofii.  Filozofia a tzw. nauki pozytywne, problem wartości poznawczej filozofii. 
2. Główne dyscypliny filozofii teoretycznej i praktycznej oraz dyscypliny szczegółowe. 
3. Klasyczne zagadnienia teorii poznania: zagadnienie istoty prawdy, zagadnienie źródeł i metod poznania (racjonalizm genetyczny/aprioryzm vs. 

empiryzm genetyczny/aposterioryzm), zagadnienie racjonalizmu instrumentalnego (rozum w służbie empirii), zagadnienie przedmiotu i granic 
poznania (realizm vs. idealizm w ramach ontologii i teorii poznania). 

4. Klasyczne zagadnienia metafizyki:  
4.1. Pojęcia i definicje ontologii: Substancja (dualizm materii i formy, aktu i potencji), ciało, czas, przestrzeo, przedmiot realny, przedmiot  idealny, byt 

rzeczywisty, byt pomyślany (spór o uniwersalia: realizm pojęciowy, konceptualizm, nominalizm), ontologiczny status prawa. 
4.2. Zagadnienie bytu właściwego i niewłaściwego: wybrane koncepcje filozofów jooskich, ontologiczna zasada nie-sprzeczności Parmenidesa  

i dialektyka Heraklita w dyskusji o pierwszą zasadę istnienia. Zagadnienie tworzywa świata: dualizm duszy i ciała(radykalny umiarkowany), 
materializm (mechanistyczny, dialektyczny), spirytualizm. Zagadnienie struktury świata: finalne i mechaniczno-kauzalne pojęcie natury, 
determinizm vs. indeterminizm (przyczyna, związek przyczynowo-skutkowy, zasada przyczynowości) 

4.3. Zagadnienia filozofii teoretycznej wyrastające z religii: poznanie, wiedza i wiara, przykłady filozoficznej krytyki religii, zagadnienie nieśmiertelności 
duszy ludzkiej, problem istnienia i istoty Boga. Teizm (politeizm, monoteizm), deizm, panteizm, agnostycyzm, ateizm. 

4.4. Wybrane koncepcje antropologii filozoficznej. 
5. Klasyczne zagadnienia filozofii praktycznej: Etyka (normatywna, opisowa, ogólna, szczegółowa, kazuistyka, metaetyka), etos, moralnośd, 

obyczajowośd, zwyczaj, norma, powinnośd, obowiązek, przymus, imperatyw, zagadnienie dualizmu bytu i powinności, pojęcie dobra, zagadnienie 
prawdziwości sądów wartościujących (kognitywizm vs. nonkognitywizm). Etyczne przesłanki określonych orientacji światopoglądowych, wolnośd 
moralna i godnośd człowieka w etyce I. Kanta.  Główne nurty filozofii moralności: Etyki deontologiczne (heteronomiczne, autonomiczne), etyki 
teleologiczne (eudajmonizm, utylitaryzm), etyki racjonalistyczne, irracjonalistyczne, intuicjonistyczne. 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną na podstawie rozmowy nt. zagadnieo omówionych w ramach wykładu. 

Literatura podstawowa:  K .  Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Kęty-Warszawa 2003; R.H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, 
Poznao 1994; R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1971; 

Literatura uzupełniająca:  A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005; J. Disse, Metafiyzka od Platona do Hegla, Kraków 2005;  
    G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Kraków 2006; A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 2002; J. Woleoski,  
    Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Warszawa 2005. 



 

 

 118 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów:  jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  14.4V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne I II wykład 30 3 A 
Przedmiot społeczny II -

do wyboru z 
przedmiotem: „Etyka 

prawnicza” 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu:  Celem prowadzonych zajęd jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi treściami psychologii jako nauki. Zakres 
obejmuje przybliżenie pojęd, które wykorzystywane są we wszystkich specjalnościach psychologicznych oraz w naukach 
pokrewnych, szczególnie prawnych, co pozwala korzystad z opracowao psychologicznych i stanowi podstawę do pogłębiania 
wiedzy psychologicznej w szczegółowych przedmiotach psychologicznych w toku studiów. 

 Metody dydaktyczne: wykład z elementami aktywizującymi studentów. Wykład obejmuje częśd prezentującą podstawowe 
zagadnienia, które w sposób trwały wpłynęły na procesy badao psychologicznych, przedstawia osiągnięcia myślicieli oraz wyniki  
badao empirycznych. Wykłady uwzględniają inspirujące teorie, koncepcje metodologiczne oraz eksperymenty, które wyznaczały 
kierunki poszukiwao i wyznaczały drogę, wzbogacając wiedzę o procesach psychiki człowieka. Szczególnie uwzględniono 
zagadnienia natury społecznej.   

Treści merytoryczne przedmiotu:     
1. Psychologia jako nauka. Podział nauk psychologicznych. Główne kierunki w psychologii: 
- korzenie: wundtyzm, psychologia aktów Brentano, psychologia  postaci 
- behawioryzm 
- psychologia ewolucyjna 
- psychoanaliza 
- psychologia humanistyczna 
2. Mózgowa organizacja czynności psychicznych 
3. Procesy poznawcze człowieka 
4. Inteligencja i uczenia się człowieka 
5. Emocje i stres. Motywacja zachowao ludzkich 
6. Wybrane zagadnienia osobowości i temperamentu człowieka 
7. Zachowania społeczne ludzi 
8. Płaszczyzny porozumiewania się psychologii i prawa 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Matusewicz Cz. (2006). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Vizja    Press;  
Wolska A. (2000). Mózgowa organizacja czynności psychicznych. Skrypt dla studentów humanistycznych studiów 
uniwersyteckich. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 
Kosslyn S.M., Rosenberg R.S. (2006). Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat. Kraków: Wydawnictwo Znak; 
Eysenck H. I M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdaosk: Gdaoskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Wolska A. (2002). Wybrane problemy komunikowania się i komunikacji w zjawiskach patologii społecznej. Szczecin: 
Wydawnictwo AMP Paweł Majewski; 
Clarke D. (2004). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdaosk: GWP. 
Zimbardo Ph.G., Gerring (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa:  PWN; 
Aronson E. (2005). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN; 
Cialdini R. B. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdaosk: Gdaoskie Wydawnictwo Psychologiczne; 
Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R. B. (2006). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdaosk: Gdaoskie Wydawnictwo 
Psychologiczne; 

 

Literatura uzupełniająca: 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: 

Kierunek:  Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  14.2V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Socjologia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne I I wykład 30 3 A 
Przedmiot społeczny 

I -do wyboru z 
przedmiotem: 

„Filozofia” 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Na poziomie absolwenta liceum 
 

Cele przedmiotu: Zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw socjologii 
 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Antyczne początki refleksji nad problematyką społeczną. Od Talesa i utopii Platooskiej do zaawansowanych koncepcji 

socjologicznych. 
2. Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne determinanty życia społecznego. 
3. Rodzaje czynności ludzkich, zachowania – działania – ruchy społeczne. 
4. Rzeczywistośd społeczna. Statyczne i dynamiczne ujmowanie rzeczywistości społecznej. 
5. Proces powstawania więzi społecznej. Rodzaje więzi. 
6. Typy formacji społecznych 
7. Pojęcie kultury. 
8. Systemy aksjo-normatywne. Dynamika norm. 
9. Tożsamośd, osobowośd społeczna a pełnione role społeczne. 
10. Świadomośd społeczna. Od postawy do działania. 
11. Nierówności społeczne. Stratyfikacja  społeczna. 
12. Funkcjonowanie społeczeostwa. Utrzymywanie konformizmu. 
13. Konflikt, dewiacja społeczna. 
14. Zmiany społeczne, rozwój, modernizacja. Podstawowe zagadnienia socjotechniki. 
15. Współczesnośd i jej główne procesy społeczne: globalizacja, makdonaldyzacja 

Forma i warunki zaliczenia:  
Zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, wydanie nowe, 
P.Sztompka, Socjologia. Analiza Społeczeostwa. Wyd. Znak, Warszawa 2002. 
A.Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
G.Ritzer, Klasyczna Teoria Socjologiczna, Zysk i S-ka,  
J.Szczepaoski, Elementarne pojęcia socjologii 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: ACKJ 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  9.0V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Język angielski 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne I, II, III II,III,IV,V dwiczenia 120 5 A 
obowiązkowy 

angielski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: poziom językowy min. średniozaawansowany 

Cele przedmiotu:  osiągniecie sprawności mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie B2 

 Metody dydaktyczne:  metody nauczania praktycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Opisy procesów, ludzi, zjawisk; gramatyka: czasy teraźniejsze, strona czynna i bierna, przymiotniki i ich stopniowanie. 
2. Czas wolny,  zainteresowania, sporty , rozrywka; kontynuacja powtarzania gramatyki: czasy teraźniejsze i przeszłe, aspect 

"perfect". 
3. Zdrowie i sprawnośd; zakupy i dieta. 
4. Praca i ambicje; rodzina i związki międzyludzkie; korespondencja: pisanie podao o pracę, życiorysu, listów intencyjnych; 

język formalny. 
5. Podróże, środki transportu; wieś i miasto; opisy świąt i tradycji; gramatyka: sposoby wyrażania przyszłości, okresy 

warunkowe. 
6. Nauka i technologia; prognozowanie pogody; opisy zjawisk, odkryd; gramatyka: mowa zależna. 
7. Systemy edukacji i ich porównywanie; korespondencja: listy formalne i nieformalne; gramatyka: spójniki. 
8. Media; relacjonowanie wiadomości ; pisanie raportów i artykułów ; gramatyka: strona czynna i bierna, mowa zależna. 
9. Podstawowe zagadnienia prawne: systemy prawne i zawody prawnicze 
10. Prawo i porządek; opis i nazywanie przestępstw ; sposoby definiowania zjawisk i zdarzeo 
11. Prawo kryminalne. 
12. Kontrakty i  porozumienia; prawo pracy; prawo cywilne. 
13. Prawo międzynarodowe i instytucje. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Clive Oxenden, Christina Latham- Koenig; New EnglishFile 
Amy Krois-Lindner; Cambridge university Press; International Legal English 

Literatura uzupełniająca:  
Nick Brieger; Penguin English Guides; Professional English:Law 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: ACKJ 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  9.0V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne I, II, III II,II,IV,V dwiczenia 120 5 A 
obowiązkowy 

niemiecki 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: znajomośd języka niemieckiego na poziomie B1      

Cele przedmiotu:   
Przygotowanie do egzaminu na Zertifikat Deutsch B2 oraz wprowadzenie do języka prawniczego 
 

 Metody dydaktyczne:  metoda kognitywna , bezpośrednia z podejściem komunikacyjnym i gramatyczno-tłumaczeniowa w oparciu 
o teksty specjalistyczne 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
 

1. Zycie codzienne: praca ,mieszkanie , czas wolny , zainteresowania ,rozrywka , sport . 
2. Życie rodzinne i życie społeczne : związki, dzieci, adopcja , przemoc, rozwód . 
3. Wielokulturowośd i różnorodnośd religijna w krajach Unii Europejskiej . 
4. Nauka i technika 21 wieku : inżynieria genetyczna, Internet ,telepraca, szybki przekaz informacji: mail , sms . 
5. Niebezpieczeostwa 21 wieku : terror, przemoc ,mobbing, uprowadzenie, kara śmierci. 
6. Człowiek jako klient : zdrowie, reklama , uzależnienie . 
7. Paostwo i jego obywatele : ustrój paostwa , system polityczny krajów Unii Europejskiej. 
8. Problemy społeczne : prawa i obowiązki obywateli, podział władzy , instytucje paostwowe i społeczne, europejskie , 

migracje ludności . 
9. Trening przygotowujący do egzaminu B2 . 
10. Terminologia prawnicza  i ekonomiczna w oparciu o kodeks cywilny i handlowy . 
11. Słownictwo prawnicze w oparciu o kodeks postępowania cywilnego i karnego . 
12. Sądownictwo sądów powszechnych : droga sądowa , pisma sądowe , orzeczenie sądowe .      

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 
 
 

Literatura podstawowa:  
Mittelpunkt B2 – Klett Verlag  
Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Plus – Klett Verlag  
Deutsche juristische Sprache in Übungen Wydawnictwo C.H.Beck 

 

Literatura uzupełniająca:  
Zur Orientierung  Deutschland in 30 Stunden – Hueber Verlag  
Bürgerliches Gesetzbuch 
Strafgesetzbuch, Handelsgesetzbuch . 
Moderne Deutsche Amtssprache – Wydawnictwo C.H.Beck 
Rechts-und Wirtschaftswörterbuch – Wydawnictwo C.H.Beck  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: 

Kierunek:  Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  9.5V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Łacioska terminologia prawnicza 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I dwiczenia 30 2 A 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu:   
Zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu zasad wymowy i akcentowania oraz z zakresu  fleksji i  składni łacioskiej. 
Zdobycie przez studentów umiejętności sprawnego posługiwania się łacioską terminologią prawniczą.  

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego połączona z praktyczną działalnością studenta 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Alfabet łacioski, wymowa i akcentowanie wyrazów 
2. Fleksja ( rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki , zaimki , imiesłowy ) 
3. Składnia zdao łacioskich 
4. Analiza i tłumaczenie łacioskich paremii prawniczych ( wybór ) 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:   
Władysław Rozwadowski , Prawo rzymskie  

Literatura uzupełniająca:   
K. Adomeit, M. Kocur, K. Ślebzak, Łacina dla studentów Prawa 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu: 10.0V27A07 

 
 Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I II wykład 30 4 A 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące historii i problemów społecznych. 

Cele przedmiotu:   
1. Ukazanie umiejscowienia i nadawanego znaczenia religii we współczesnych społeczeostwach. 
2. Wskazanie podstaw przyjmowanych w uregulowaniu podejścia do religii w prawie krajowym, wspólnotowym (Unii 

Europejskiej) i przyjmowane standardy na forum międzynarodowym (w tym problematyka konkordatów). 
3. Zapoznanie z prawodawstwem dotyczącym związków wyznaniowych i instytucjami polskiego prawa wyznaniowego. 
4. Wskazanie jak trudne zagadnienie życia społecznego może byd ujmowane w regulacje prawne (wskazanie bogactwa 

możliwych rozwiązao oraz ich ratio legis). 

Metody dydaktyczne:  
1. Klasyczna forma wykładu 
2. Przekazywanie wiedzy teoretycznej oparte o posiadane już przez studentów ogólne wiadomości i doprowadzanie do 

wysuwania własnych wniosków. 
3. Aktywizowanie studentów przez analizę konkretnych rozwiązao prawnych i ukazywanie ich konsekwencji 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Umiejscowienia i nadawanego znaczenia religii na przestrzeni wieków oraz współcześnie. 
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęd związanych z prawem wyznaniowym 
3. Problem wolności religijnej i przyjmowane w tym zakresie standardy międzynarodowe oraz krajowe. 
4. Modele uregulowao stosunków paostwo – różne związki wyznaniowe. 
5. Prawa człowieka a wolnośd religijna (w tym problematyka konieczności ograniczeo, reglamentacja swobody kształtowania 

związków wyznaniowych a sekty). 
6. Podstawowe zasady przyjęte w polskim prawie wyznaniowym. 
7. Analiza stanu prawnego (ochrona wolności religijnej, wolnośd tworzenia związków wyznaniowych, konkretne aspekty życia 

publicznego dotyczące różnych sfer życia ludzkiego, z zwłaszcza: małżeostwa, dopuszczalności kultu, szkolnictwa i 
wychowania religijnego, stosunków majątkowych, osobowości prawnej związków wyznaniowych, skutków 
cywilnoprawnych działalności związków wyznaniowych). 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:   
J.Krukowski : Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007. 
A.Mezglewski, P.Stanisz, H.Misztal: Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca:   
W. Uruszczak, Z. Zarzycki: Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów, Kraków 2003. 
W.Góralski: Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2003. 
W.Góralski: Adamczewski W., Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994. 
M.Pietrzak: Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999. 
J .Krukowski, O.Theisen: Religia i wolnośd religijna w Unii Europejskiej, Kultura i prawo t. III Lublin 2003. 

 

 

http://www.empik.com/wyszukiwarka/wyniki?q=Artur+Mezglewski+Piotr+Stanisz+Henryk+Misztal&_dyncharset=UTF-8
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  11.09V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I dwiczenia laboratoryjne 30 2 A 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: Obsługa komputera w zakresie podstawowym. 

Cele przedmiotu:  zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie gromadzenia danych, tworzenia, 
prezentowania i przesyłania informacji. 

 Metody dydaktyczne: praca z komputerem 

Tematyka dwiczeo: 
Częśd I – Edytory tekstów 

1. Pisanie tekstu 
2. formatowanie akapitu 
3. formatowanie dokumentu 
4. umieszczanie tekstu w kolumnach 
5. budowanie tabel 
6. wstawianie obiektów tekstowych i graficznych 
7. edycja prostych wyrażeo matematycznych 
8. korespondencja seryjna 

Częśd II – Arkusze kalkulacyjne 
1. Wprowadzanie danych do arkusza 
2. pisanie formuł 
3. formatowanie arkusza 
4. sporządzanie i modyfikowanie wykresów 
5. budowanie tabel (list) danych 
6. przygotowywanie raportów 

Częśd III – Prezentacje multimedialne 
1. Tworzenie prezentacji 
2. Szablony 
3. schematy kolorów 
4. obiekty graficzne 
5. schematy organizacyjne 
6. tabele i wykresy 
7. pokaz slajdów 
8. prezentacje w internecie. 

Częśd IV – Internet 
1. Podstawowe pojęcia (sieci komputerowe, TCP/IP, adresowanie) 
2. protokoły zdalnego łączenia komputerów i transferu plików 
3. poczta elektroniczna 
4. nawigacja w internecie 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
M. Langer, Po prostu Word 2003 PL, HELION 2004. 
J. Walkenbach, Excel 2003 PL Biblia, HELION 20 
R. Altman, R. Altman, Po prostu PowerPoint 2003 PL, HELION 2004. 
M. Miller, ABC komputera i Internetu, HELION 2002 

Literatura uzupełniająca:  
Tomaszewska-Adamarek, ABC Word 2007 PL, HELION 2007. 
Frye, Microsoft Excel 2007. Krok po kroku + CD, RM 2007. 
T. Górny, Microsoft Office PowerPoint 2007, Videograf Edukacja 2008. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Instytut Kultury Fizycznej 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  16.1V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I,II dwiczenia 60 2 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: 
 
student powinien posiadad zainteresowania i predyspozycje w wybranych przez siebie zajęciach 

Cele przedmiotu:   
1. Nauczanie i podnoszenie umiejętności w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 
2. Kształtowanie i podtrzymywanie specjalnej i ogólnej sprawności oraz wydolności fizycznej. 
3. Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych, higienicznych i żywieniowych. 
4. Wdrożenie do kontynuacji zainteresowao sportem i podtrzymywania zdrowego trybu życia w latach aktywności 

zawodowej. 

 Metody dydaktyczne: metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca, metoda praktycznej działalności 
studentów, metoda nauczania teoretycznego, metoda nauczania praktycznego. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
 

1. Piłka siatkowa 
2. Piłka nożna 
3. Koszykówka 
4. Aerobik 
5. Tenis ziemny 
6. Karate 
7. Samoobrona 
8. Taniec towarzyski 
9. Nordic wal king 
10. Pływanie 
11. Gry zespołowe 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 
 

Literatura podstawowa:  

Literatura uzupełniająca:  
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PRZEDMIOTY DO WYBORU 
- GRUPA B - 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B06 Nazwa przedmiotu: Arbitraż i mediacja 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II - III Semestr zimowy wykład 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-III Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska  

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów 
prawnych etc.). 

Cele przedmiotu:  Prowadzone zajęcia mają na celu: 
1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu arbitrażu i mediacji w polskim systemie 

prawnym;  
2. nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących mediacji w sprawach cywilnych; 
3. nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego; 
4. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu omawianego w ramach wykładu. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Arbitraż i mediacja a inne formy ADR; 
2. Miejsce arbitrażu w polskim systemie prawnym; 
3. Arbitraż krajowy i międzynarodowy arbitraż handlowy; 
4. Podstawowe cechy arbitrażu; 
5. Sąd arbitrażowy a sąd paostwowy; 
6. Zapis na sąd polubowny; 
7. Arbitrzy – ich status, funkcje, sposób powoływania i odpowiedzialnośd; 
8. Problem właściwości sądu polubownego; 
9. Postępowanie przed sądem polubownym; 
10. Zabezpieczenie roszczeo dochodzonych przed sądem polubownym; 
11. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego; 
12. Przykłady stałych sądów polubownych; 
13. Regulacja prawna mediacji w polskim kodeksie postępowania cywilnego; 
14. Tryb zainicjowania mediacji w postępowaniu cywilnym; 
15. Mediatorzy - ich status, funkcje, sposób powoływania i odpowiedzialnośd; 
16. Przebieg mediacji; 
17. Ugoda zawarta w wyniku mediacji – jej charakter prawny i kontrola sądu;  
18. Problem mediacji poza tokiem postępowania sądowego. 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę (test) 

Literatura podstawowa:  
T. Erecioski. K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008;  
Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca:  
  

Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.), red.  
i wstęp J. Olszewski, Rzeszów 2007; 
Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. 
Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8-10.05.2009 r.), red. i wstęp J. Olszewski. Rzeszów 2009 
Mediacje. Teoria i praktyka. Red. E. Gmurzyoska, R. Morek, Warszawa 2009 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Nauk Ekonomicznych 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
 
KOD Przedmiotu:   14.3V27B14 

  
Nazwa przedmiotu: Ekonomia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I,II Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne I,II Semestr zimowy Wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Karol Schneider    

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu przebiegu procesów gospodarczych 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu makroekonomii i mikroekonomii. 
2. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji i procesów gospodarczych oraz 

zasad ich funkcjonowania. 
 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:     
1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomi 
2. Rynek, popyt, podaż. 
3. Przedsiębiorstwo. 
4. Zasady zachowao producenta na rynku. 
5. Zasady zachowao konsumenta na rynku. 
6. Rynek pieniężno – kredytowy. 
7. Rynek papierów wartościowych. 
8. Rynek pracy. 
9. Podstawowe kategorie makroekonomii, rachunek dochodu narodowego. 
10. Budżet paostwa, polityka fiskalna. 
11. Cykl koniunkturalny. 
12. Bezrobocie i inflacja. 
13. Interwencjonizm paostwowy. 
14. Handel zagraniczny. 
15. Międzynarodowy rynek pieniężno – kredytowy. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 
 

Literatura podstawowa:   
Gulcz M. Mikroekonomia, cz. I, Poznao 2002.  
Gulcz M. Makroekonomia, cz. II, Poznao 2002. 
Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Warszawa 2000. 
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Warszawa 2000. 
Kamerchen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdaosk 1991. 
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Warszawa 1995. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B02 Nazwa przedmiotu: Historia administracji 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr letni wykład 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot  dr Iwona Wierzchowiecka 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej, umiejętnośd analizy wydarzeo i procesów 
historycznych 

Cele przedmiotu:   Student powinien zdobyd umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii administracji 
oraz analizy wydarzeo i procesów historycznych na zasadzie porównawczej oraz na tle dziejów powszechnych.  

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Cele, funkcje i organizacja paostwa  okresie starożytnym 
2. Cele, funkcje i organizacja paostwa  okresie średniowiecza 
3. Reformy zarządu we Francji w okresie monarchii absolutnej 
4. Reformy administracji w paostwach oświeconego absolutyzmu  
5. Rozwój nauki policji w Niemczech i we Francji. Fizjokratyzm a działania administracji 
6. Zarząd Rzeczpospolitej szlacheckiej do 1764  
7. Myśl administracyjna i reformy zarządu Rzeczpospolitej w 2. poł. XVIII. W. 
8. Organizacja administracji osiemnastowiecznych republik 
9. Kształtowanie się nowoczesnej administracji pod wpływem rewolucji francuskiej 
10. Reformy administracji pruskiej w XIX w. 
11. Ustrój administracyjny Austro-Węgier  
12. Administracja w XIX-wiecznej Rosji  
13. Administracja centralna i samorząd w Wielkiej Brytanii w XIX w. 
14. Nauka administracji prawa administracyjnego  
15. Polska myśl administracyjna w okresie rozbiorów 
16. Administracja a konstrukcja paostwa prawnego 
17. Zadania administracji w ujęciu doktryn XIX w. 
18. Zadania administracji w praktyce XIX w.  
19. Sądownictwo administracyjne – typy, metody określania właściwości. Sądownictwo administracyjne w wybranych 

paostwach europejskich 
20. Administracja II Rzeczpospolitej 
21. Sądownictwo administracyjne w II Rzeczpospolitej 
22. Zadania administracji w ujęcie doktryn XX w. 
23. Zadania administracji w praktyce XX w. 
24. Przeobrażenia prawa administracyjnego i jego nauki 
25. Administracja w paostwach totalitarnych 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – II –III rok (kolokwium zaliczeniowe)/ egzamin – IV-V ( egzamin pisemny forma otwarta) 

Literatura podstawowa:  

Maciejewski T., Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., Warszawa 2008, 
Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2006, 
Malec D., Malec J., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000, 
Witkowski W. , Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1996, 
Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruo 2003, 
Malec J., Studia z dziejów administracji Nowożytnej Kraków 2003, 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Nauk Ekonomicznych 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B14 Nazwa przedmiotu: :   Kontrola finansowa - audyt wewnętrzny 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 60 6 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 
 

niestacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Karol Schneider 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów przedsiębiorstwa 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu zasad i zadao kontroli finansowej oraz audytu 

wewnętrznego. 
2. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy dotyczącej rodzajów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego  

w oparciu o analizę tekstów prawnych. 
        3. Zapoznanie studentów z  praktycznymi sposobami wykorzystania  kontroli finansowej oraz audytu                                   
wewnętrznego w praktyce gospodarczej. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego. 
2. Dylematy polityki bilansowej i procedury fałszowania bilansów. 
3. Kontrola środków gospodarczych i źródeł finansowania. 
4. Księgi rachunkowe jako dowód w postępowaniu podatkowym. 
5. Fałszowanie dokumentacji działalności gospodarczej. 
6. Granice fiskalizmu i dysfunkcje podatkowe (unikanie podatków). 
7. Rodzaje (metody) kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego. 
8. Planowanie, technika, sprawozdawczośd, podstawowe obszary audytu wewnętrznego 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  
Kurowski L., Ruśkowski R., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa 2000. 
Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Warszawa 2007. 
Schneider K., Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach, Szczecin 1998. 
Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, Gdaosk 2001. 
Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca:  
Kałużny S., Nadzór  i kontrola w przedsiębiorstwie, Warszawa 1997. 
Nahotko S., Kontrola finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Bydgoszcz 2000. 
Kiziukieiwcz T. (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa 2007. 
Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Warszawa 2006. 
Marecki.J., Zarys teorii kontroli gospodarczej, Warszawa 1989. 

 

 



 

 

 131 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.4V27B12 Nazwa przedmiotu: Kryminologia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Marzena Wasilewska  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu socjologii, psychologii, zjawisk społecznych w tym patologii życia 
społecznego oraz źródeł przestępczości. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu kryminologii.  
2. Student powinien nabyd umiejętnośd posługiwania się podstawowymi pojęciami określającymi przestępczośd. 
3. Student powinien poznad determinanty przestępczości (patologie społeczne). 
4. Student powinien poznad metody badawcze diagnozujące zjawisko przestępczości. 
5. Student powinien poznad sposoby zapobiegania i zwalczania przestępczości. 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metoda oparta na analizie ankiet, badao, statystyk. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Główne nurty kryminologii(paradygmaty kryminologii. 
2. Przestępczośd, systematyka, podstawowe pojęcia.  
3. Metody badao kryminologicznych. Ekspertyza kryminologiczna. 
4. Teorie przestępczości. 
5. Przestępczośd stwierdzona, ujawniona, nieujawniona. Statystyki kryminalne. 
6. Charakterystyka przestępczości. Rodzaje przestępczości. 
7. Determinanty przestępczości. 
8. Patologie przestępczości. Ujemne zjawiska społeczne a przestępczośd. 
9. Zapobieganie i zwalczanie przestępczości. 
10. Wiktymologia penalna, podstawowe pojęcia. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny lub ustny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie określonej punktacji z egzaminu 

Literatura podstawowa:  
Hołyst B.; Kryminologia, wyd. IX, Warszawa 2006. 
Błachut J., Gaberze A., Krajewski S.; Kryminologia, Gdaosk 2000. 
Świętochowska U.; Patologie cywilizacji współczesnej, Toruo 2001. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Hołyst B. ; Socjologia kryminalistyczna, tom I i II, Warszawa 2007. 
Hołyst B.; Wiktymologia, wyd. III, Warszawa 2006. 
Kawula S., Machel H. (red.); Młodzież a współczesne dewiacje i patologie, Toruo 1999. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B04 Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-IV Semestr letni wykład 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-IV Semestr letni Wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Ciapała   

Wymagania wstępne:    Znajomośd prawa konstytucyjnego i podstaw prawa międzynarodowego publicznego 

Cele przedmiotu:  Zapoznanie studentów z prawnymi regulacjami praw człowieka i środków ich ochrony w   prawie polskim oraz 
prawie ponadnarodowym. Przygotowanie do redakcji projektów pism, wykorzystywanych w związku z określonymi środkami 
prawnymi 

 Metody dydaktyczne: Wykład :prezentacja, analiza .Zadawanie prac w postaci sporządzenia projektu pisma /opinii prawnej  
w wylosowanej sprawie 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcia : wolnośd, uprawnienie, immunitet , przywilej, obowiązek (2 godz. ) 
2. Prawa podmiotowe oraz  tzw. prawa podstawowe ( 2) 
3. Pojęcie i znaczenie prawne godności (2 ) 
4. Konstytucyjna  kwalifikacja wolności i praw człowieka.(4) 
5. Konstytucyjne podstawy ingerencji w wolności i prawa człowieka przez prawodawcę.(4) 
6. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ (4 ) 
7. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy (2 ) 
8. Konstrukcja i przedmiot regulacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (2 ) 
9. Skarga „strasburska”. egzemplifikacja(cases) ( 4 ) 
10. Ochrona praw człowieka w systemie OBWE.( 2) 
11. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej (2 ) 
12. Karta Praw Podstawowych UE (2 ) 
13. Prawo do sądu ; egzemplifikacja(cases) (4 ) 
14. Prawo do ochrony prywatności (2 ) 
15. Dane osobowe i ich konstytucyjna oraz ustawowa ochrona (cases)(4 ) 
16. Prawo dostępu do inf. publicznej (cases)(4 ) 
17. Ochrona inf. niejawnych.(2 ) 
18. Skargi i wnioski (2 ) 
19. Skarga na akt prawa miejscowego (cases)(2) 
20. Skarga konstytucyjna (cases)(4) 
21. Zagadnienie ochrony praw człowieka w kontekście prawa medycznego (cases)( 6 godz.) 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – III rok / egzamin pisemny albo ustny (wybór studenta) - IV rok 

Literatura podstawowa:  
A.Redelbach, Sądy a prawa człowieka, Toruo 2001,  
B.Banaszak, A.Preisner,(red.) Prawa i obowiązki obywateli w Konstytucji RP, Warszawa 2001. 
L.Wiśniewski (red.) , Wolności prawa jednostki oraz gwarancje w praktyce, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca:  
Medycyna a prawa człowieka, Warszawa 1999. 
M.Nestorowicz, Prawo medyczne, Toruo 2004.  
 M.Jabłonski, K.Wygoda, Prawo dostępu do informacji publicznej, Warszawa 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i 
Zarządzania 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B15 Nazwa przedmiotu: Organizacje pozarządowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni wykład 60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot : prof. dr hab. Roman Sowioski 

Wymagania wstępne:   Znajomośd prawa gospodarczego publicznego 

Cele przedmiotu:     
1. Cel poznawczy: Student powinien poznad model polskich organizacji pozarządowych i podstawowe regulacje prawne 

dotyczące statusu organizacji pożytku publicznego. 
2. Cel dydaktyczny: Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu organizacji pozarządowych i zasad ich funkcjonowania na tle 

rozwiązao europejskich i światowych. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Tradycja działao obywatelskich i geneza organizacji pozarządowych w Europie; 
2. Predyspozycje sektora obywatelskiego do działao w sferze społecznej i gospodarczej; 
3. Zasada pomocniczości jako wyznacznik relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi; 
4. Prawne granice pojęcia „organizacja pozarządowa”, „organizacja pożytku publicznego”, „organizacja społeczna”; 
5. Podstawy prawne działania organizacji pozarządowych w polskim systemie prawnym; 
6. Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadao administracji; 
7. Działalnośd gospodarcza organizacji pozarządowych; 
8. Zasady finansowe działalności organizacji pozarządowych. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin w formie pisemnej 

Literatura podstawowa:  
M.H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008 
A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca:  
R. Sowioski, Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym in statu nascendi *w:+ Granice wolności gospodarczej w systemie 
społecznej gospodarki rynkowej, Katowice 2004. 
R. Sowioski, Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem – ogólna charakterystyka zakresu podmiotowego i 
typów współpracy, ZNUS nr 14, Szczecin 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B06 Nazwa przedmiotu: Organy pomocy prawnej 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I – III Semestr zimowy wykład 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne I - III  Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska  

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów 
prawnych etc.). 

Cele przedmiotu:   
Prowadzone zajęcia mają na celu: 

1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu systemu organów pomocy prawnej w polskim 
systemie prawnym; 

2. nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy prawnej, zwłaszcza w ramach postępowania 
cywilnego; 

3. nabycie umiejętności klasyfikowania kompetencji poszczególnych organów w zakresie pomocy prawnej; 
4. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu omawianego w ramach wykładu 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie pomocy prawnej; 
2. Pomoc sądowa. Międzynarodowa pomoc prawna. 
3. Pomoc prawna a zawody zaufania publicznego. 
4. Adwokaci (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
5. Radcowie prawni (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
6. Notariusze (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
7. Komornicy sądowi(status prawny, zadania i czynności). 
8. Doradcy podatkowi (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
9. Rzecznicy patentowi (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
10. Doradcy prawni (status prawny, zadania i czynności) 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę (test) 

Literatura podstawowa:  
P. Szustakiewicz, J. Zaleśny, Organy pomocy prawnej, Warszawa 2009 
S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  
R. Krajewski, Organy ochrony prawnej. Zarys wykładu,  Warszawa 2005 
F. Prusak, Organy ochrony prawnej, Warszawa 2001 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Nauk Ekonomicznych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B14 Nazwa przedmiotu: Podstawy sprawozdawczości finansowej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr letni wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Karol Schneider   

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów przedsiębiorstwa 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej. 
2. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy dotyczącej pomiaru i dokumentowania zdarzeo  gospodarczych, 

dokonywania typowych zapisów księgowych w przedsiębiorstwie, 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. 
2. Bilans i jego zawartośd informacyjna. 
3.     Aktywa trwałe. 
4.     Aktywa obrotowe. 
5. Kapitał własny 
6. Zobowiązania i rezerwy. 
7. Rachunek zysków i strat. 
8. Polityka bilansowa a fałsz w prawie bilansowym. 

 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  Gabrusewicz W., Sprawozdawczośd finansowa, Poznao 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Warszawa 2007.  
Schneider K., Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach, Szczecin 1998. 
Jaruga A. (red.), Jednostkowe sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Warszawa 
2005. 
Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdao finansowych, Warszawa 2005. 
Tracy J.A., Jak czytad sprawozdania finansowe, Gliwice 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B06 Nazwa przedmiotu: Postępowanie upadłościowe i naprawcze 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska   

Wymagania wstępne: Student powinien mied podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego oraz prawa 
pracy, a także znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.). 
Zasadnicze znaczenie ma znajomośd podstawowych pojęd z zakresu postępowania cywilnego 

Cele przedmiotu:    
Prowadzone zajęcia mają na celu: 

1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego; 
2. nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu różnych form postępowania 

upadłościowego, a także postępowania naprawczego; 
3. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu postępowania upadłościowego  

i naprawczego w praktyce zawodowej, w szczególności sporządzanie pism i dokonywanie skutecznych czynności  w toku 
tych postępowao. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania upadłościowego i naprawczego. 
2. Źródła prawa upadłościowego i naprawczego. 
3. Zdolnośd upadłościowa.  
4. Przesłanki upadłości.  
5. Organy postępowania upadłościowego. 
6. Uczestnicy postępowania upadłościowego. 
7. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. 
8. Skutki ogłoszenia upadłości. 
9. Likwidacja majątku upadłego. Kolejnośd zaspokojenia wierzycieli. 
10. Układ w postępowaniu upadłościowym. 
11. Przesłanki postępowania naprawczego. 
12. Tok postępowania naprawczego. 
13. Zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu naprawczym. 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin (test) 

Literatura podstawowa:  
Flaga-Gieruszyoska, Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2005 
Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Kraków 2004 

Literatura uzupełniająca:  
Pabis P., Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2006 
Zimmermann P, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2007 
Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2005 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Pracownia Klinika Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  ?????? Nazwa przedmiotu: Sala sądowa 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V Semestr zimowy Warsztaty/wykłady/symulacje 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne V Semestr zimowy Warsztaty/wykłady/symulacje 60 

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Ciapała, dr Przemysław Mijal, mgr Tomasz Radkiewicz, dr Joanna Wieczorkiewicz-Kita, dr Andrzej Wiśniewski oraz zaproszeni do 
współpracy prawnicy: sędziowie, prokuratorzy, adwokacji i radcowie prawni do przeprowadzenia warsztatów 

Wymagania wstępne: Znajomośd prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym postępowao odrębnych, prawa i postępowania karnego. 

Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu prawnika: umiejętności zachowania się na sali 
sądowej w charakterze pełnomocnika procesowego strony, zadawania pytao i wyciągania logicznych wniosków, czuwania nad przebiegiem procesu, umiejętności 
oceny stanu faktycznego i dokonania prawidłowej subsumcji; umiejętności redagowania i formułowania pism procesowych, dotyczących różnych dziedzin prawa, 
konstruowanych na podstawie materiałów (scenariusza, akt sądowych) stanowiących podstawę przygotowania i realizacji symulacji sądowej. 
Poszerzenie wiedzy poprzez zapoznanie się studentów z konkretnymi sprawami i postępowaniami sądowymi, które będą przedmiotem symulacji rozprawy sadowej 
oraz regulacjami prawnymi nieobjętymi planem studiów, a istotnymi z punktu widzenia uczestniczenia w symulacji rozprawy (zagadnienia z zakresu ubezpieczeo 
społecznych, prawa karnego wykonawczego, postępowania egzekucyjnego). 
Nabycie umiejętności przedstawienia ram prawnych oraz podstaw rozstrzygnięd w postępowaniach sądowych przeprowadzanych w sądach powszechnych – 
wydziałach cywilnych, pracy i karnych, w których studenci uczestniczą w charakterze publiczności, a następnie dokonują ich analizy. 

Metody dydaktyczne: Wykład: prezentacja, analiza. Zadawanie prac w postaci sporządzenia pisma procesowego, wyroku z uzasadnieniem w sprawie, która 
następnie jest przedmiotem symulacji rozprawy. Warsztaty: „burza mózgów”, praca w grupach, symulacje, analiza akt sądowych.  Konwersatorium: omawianie 
rozstrzygnięd, dyskusja. Praktyka: uczestnictwo w rozprawach sądowych w charakterze publiczności oraz czynne branie udziału w symulacjach rozpraw. 
Przedmiot składa się z 4 modułów, w ramach których przeprowadzane będą zajęcia  z zakresu postępowania karnego, postępowania cywilnego – procesowego  
i nieprocesowego oraz odrębnego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych. 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Postępowanie karne: 17 godzin 

1. Zajęcia wprowadzające: 2 godziny 
 Prezentacja stanów faktycznych, podział ról pomiędzy studentów 

2. Prokurator jako aktor sali sądowej – spotkanie z prokuratorem poświęcone przejawom jego aktywności w trakcie rozprawy karnej.  1 godzina 
3. Warsztaty w grupach – sporządzanie aktu oskarżenia, pisma obroocy (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
4. Sędzia jako gospodarz sali sądowej – spotkanie z sędzią poświęcone jego roli w trakcie rozprawy karnej. 1 godzina 
5. Warsztaty w grupach – sporządzanie wyroku z uzasadnieniem (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny  
6. Wykonywanie obrony karnej – spotkanie z adwokatem dotyczące obowiązków obroocy w procesie karnym. 1 godzina 
7. „Goście” Sali sądowej – biegli i świadkowie – praktyczne aspekty przeprowadzania dowodu z ich zeznao – spotkanie z sędzią lub adwokatem. 1 godzina 
8. Próba generalna symulacji rozprawy. 1 godzina, 
9. Przeprowadzenie symulacji rozprawy karnej. 2 godziny 
10. Ewaluacja symulacji rozprawy karnej. 1 godzina 

2. Postępowanie cywilne – proces: 17 godzin 
1. Zajęcia wprowadzające: 2 godziny 

 Prezentacja stanów faktycznych, podział ról pomiędzy studentów 
2. Sędzia i strony jako aktorzy Sali sądowej w procesie cywilnym – praktyczne aspekty. Spotkanie z sędzią oraz adwokatem lub radcą prawnym. 2 godziny 
3. Warsztaty w grupach – sporządzanie pozwu, pism procesowych (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
4. Warsztaty w grupach – sztuka przekonywania czyli krótki kurs retoryki i mów sądowych (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
5. Warsztaty w grupach – sporządzanie wyroku z uzasadnieniem (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
6. Próba generalna symulacji rozprawy. 1 godzina 
7. Przeprowadzenie symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu procesowym. 2 godziny  
8. Ewaluacja symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu procesowym. 1 godzina 

3. Postępowanie cywilne – nieprocesowe: 13 godzin 
1. Zajęcia wprowadzające: 2 godziny 

 Prezentacja stanów faktycznych, podział ról pomiędzy studentów 
2. Specyfika postępowania nieprocesowego – spotkanie z sędzią. 1 godzina 
3. Warsztaty w grupach – sporządzanie wniosku inicjującego postępowanie nieprocesowe, odpowiedzi na wniosek (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
4. Warsztaty w grupach – sporządzanie postanowienia z uzasadnieniem (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
5. Próba generalna symulacji rozprawy. 1 godzina 
6. Przeprowadzenie symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu nieprocesowym. 2 godziny 
7. Ewaluacja symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu nieprocesowym. 1 godzina 

4. Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych: 13 godzin 
1. Zajęcia wprowadzające: 2 godziny 

 Prezentacja stanów faktycznych, podział ról pomiędzy studentów 
2. Specyfika postępowania odrębnego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych – spotkanie z sędzią. 1 godzina 
3. Warsztaty w grupach – sporządzanie pozwu, odpowiedzi na pozew (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
4. Warsztaty w grupach – sporządzanie wyroku z uzasadnieniem (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
5. Próba generalna symulacji rozprawy. 1 godzina 
6. Przeprowadzenie symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych. 2 godziny 

7. Ewaluacja symulacji. 1 godzina  

Forma i warunki zaliczenia: ocena sporządzonych pism procesowych (pisemnie) oraz udział w symulacji rozprawy w określonej roli procesowej 

Literatura podstawowa: 
Ł. Bojarski, B. Namysłowska-Gabrysiak, Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna. Materiały do przygotowania i przeprowadzenia symulacji, 
Warszawa 2008. 
Przygotowywane na potrzeby każdej symulacji scenariusz rozprawy wraz z pismami procesowymi oraz rolami poszczególnych uczestników postępowania. 

Literatura uzupełniająca: 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.2V27B13 Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i konsularne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski  z 
możliwością 
prowadzenia 

zajęd w 
języku 

angielskim 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot  dr Izabela Gawłowicz 

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości w zakresie najważniejszych metod realizacji polityki zagranicznej paostwa oraz 
kompetencji organów paostwa w tym zakresie – wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego publicznego. 

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z różnorodnymi  pojęciami z zakresu dyplomacji i służby zagranicznej paostwa, rozwijanie 
zainteresowao pozazawodowych studentów, zapoznanie studentów z możliwościami kształcenia się w celu podejmowania pracy 
służbie zagranicznej paostwa. Wyrobienie w studentach wiedzy na temat możliwości kreowania przez paostwo stosunków 
międzynarodowych, stymulowanie studentów do konstruktywnego oceniania funkcjonujących na świecie i w Europie 
mechanizmów, instytucji i organów tworzących stosunki między członkami społeczności międzynarodowej, wyrobienie w 
studentach praktycznych umiejętności oceniania statusu cudzoziemca, bezpaostwowca, dwupaostwowca oraz możliwości 
korzystania przez te osoby z ochrony, jaką gwarantuje paostwo w ramach swej służby zagranicznej. 

Metody dydaktyczne: Syntetyczna prezentacja wybranych zagadnieo z zakresu przedmiotu, analiza aktów prawnych 
międzynarodowego prawa dyplomatycznego, prezentacja praktycznych przykładów ilustrujących omawiane w trakcie wykładu 
zagadnienia, analiza wybranego orzecznictwa. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Pojęcia podstawowe: „prawo dyplomatyczne”, „dyplomacja”, „prawo konsularne”, „służba zagraniczna paostwa”, źródła prawa 
dyplomatycznego, organy służby zagranicznej paostwa (ze szczególnym uwzględnieniem instytutów kultury, misji specjalnych, misji 
dyplomatycznych organizacji międzynarodowych), wewnętrzne i zewnętrzne organy służby zagranicznej paostwa, funkcje misji 
dyplomatycznych, nawiązywanie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych a zasada suwerenności paostwowej, 
klasy i rangi w dyplomacji – charakterystyka, klasyfikacja, stosowanie w praktyce, rozpoczęcie i zakooczenie sprawowania funkcji 
dyplomatycznych i konsularnych, charakterystyka funkcji dyplomatycznych i konsularnych (ze szczególnym uwzględnieniem nowej 
formy opieki dyplomatycznej i relacji tej opieki do międzynarodowej ochrony praw człowieka – wraz z analizą wybranych spraw: 
Nottebohma, Felegenheimera, Mavromantisa i Merge), rola służby zagranicznej w kształtowaniu polityki paostwa, propozycje 
udoskonalenia służby zagranicznej paostwa, formy i metody kształcenia w Polsce i zagranicą, integracja służby dyplomatycznej i 
konsularnej, nowe formy i zjawiska w dyplomacji, placówki dyplomatyczne organizacji międzynarodowych, konsulat honorowy – 
nowe znaczenie urzędu, immunitety i przywileje pracowników dyplomatycznych i konsularnych. 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin ustny lub praca pisemna do wyboru 

Literatura podstawowa:  
J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2006r. 
H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002 
J. Sandorski, Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka, Poznao 2006 

Literatura uzupełniająca:  
M. Dobrosielski, R. Frelek, B. Sujka, Wybitni dyplomaci XX wieku, Warszawa 1996 
L. Łukaszuk, Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeostwa międzynarodowego Warszawa 2003; T. Orłowski, 
Protokół dyplomatyczny: ceremoniał & etykieta Warszawa 2005 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B07 Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 
 
 

niestacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Dorota Kaczorkiewicz i dr Andrzej Wiśniewski  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania karnego i prawa karnego 
wykonawczego. 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstaw pociągnięcia do odpowiedzialności karno-

skarbowej oraz przebiegu postępowania karno-skarbowego i wykonawczego. 
2. Zdobycie przez studentów umiejętności analizowania podstawowych przepisów z zakresu prawa podatkowego, celnego  

i dewizowego.  
 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
2. Instytucja zaniechania ukarania sprawcy w następstwie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. 
3. Korekty deklaracji. 
4. Dobrowolne poddanie się karze. 
5. Kary, środki karne i zabezpieczające. 
6. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
8. Postępowanie wykonawcze. 
9. Uczestnicy postępowania karno-skarbowego.  
10. Postępowanie mandatowe i inne postępowania szczególne. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:   
Baniak S., Polskie prawo karne skarbowe, Szczecin 2006. 

Literatura uzupełniająca:   
Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B16 Nazwa przedmiotu:   Prawo miejscowe samorządu terytorialnego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr 
zimowy wykład 

60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV,V Semestr 
zimowy 

wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr hab. Małgorzata Ofiarska  

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu: prawa konstytucyjnego, administracyjnego i samorządowego 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy w możliwie szerokiej perspektywie z zakresu problematyki zasad 

funkcjonowania samorządu terytorialnego. Omawiane są przede wszystkim podstawowe zasady dostępu do  informacji 
publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego.  

2. Przekazanie praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu kazusów 

Metody dydaktyczne: Wybór stosowanej metody (nauczanie teoretyczne i praktyczne, metody aktywizująca i oparta na 
praktycznej działalności studentów) jest uzależniony od realizowanej partii materiału. Podstawową metodą stosowaną w trakcie 
zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest 
orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii materiału rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania 
testowe, a także opracowywane projekty wybranych aktów prawa miejscowego niezbędnych dla utworzenia i funkcjonowania 
j.s.t. 

 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Ewolucja zasad stanowienia prawa miejscowego 
2. Pojęcie i cechy podstawowe aktów prawa miejscowego 
3. Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa i ustrojowych ustawach samorządowych 
4. Podstawy prawne stanowienia aktów prawa miejscowego 
5. Formy, rodzaje i zasady stanowienia aktów prawa miejscowego 
6. Ogłaszanie i wejście w życie aktów prawa miejscowego 
7. Moc wiążąca i skutecznośd aktów prawa miejscowego 
8. Nadzór nad stanowieniem prawa miejscowego przez organy j.s.t. Kontrola legalności prawa miejscowego przez sądy 

administracyjne 
9. Zestawienie uchwał podejmowanych przez organy j.s.t. na podstawie ustaw samorządowych ustrojowych 
10. Zadania praktyczne polegające na opracowaniu, pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, projektu aktu prawa miejscowego. 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor, Technika prawodawcza, C.H.Beck 2008. 
D. Dąbek, Prawo miejscowe, Wolters Kluwer 2007. 
R. Lewicka, Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym, Warszawa 2008. 
S. Wronkowska, M. Zielioski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Czerw, I. Krześnicki, Działalnośd uchwałodawcza rady gminy ze wzorami uchwał, procedur i pism, Warszawa 2007. 
D. Dabek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003. 
H. Gajoch, Obsługa biura rady, Warszawa 2008. 
H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2002. 
I. Krześnicki, Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami, Gdaosk 2008.  
A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2006. 
E. Malisz, Samorządowe prawo miejscowe. Praktyczny poradnik, Zielona Góra 2001. 
Szewc, T. Szewc, Uchwałodawcza działalnośd organów samorządu terytorialnego, Warszawa 1999. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B05 Nazwa przedmiotu: Prawo morskie 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 
 
 

niestacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Stanisław Kalina 

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa cywilnego, prawa 
administracyjnego, prawa pracy i prawa międzynarodowego prywatnego 

Cele przedmiotu: Uzyskanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu prawa morskiego, prawa morza oraz prawa morskiego 
wspólnotowego 

 Metody dydaktyczne:  nauczanie teoretyczne z elementami aktywizującymi (kazusy nautyczne) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przedmiot i systematyka prawa morskiego; 
2. Geneza prawa morskiego; 
3. Źródła prawa morskiego; 
4. Międzynarodowa legislacja żeglugowa (rola IMO); 
5. Obszary morskie; 
6. Administracja morska; 
7. Armator statku; 
8. Kapitan i załoga statku; 
9. Przewozy i inne usługi morskie; 
10. Zderzenia statków i ratownictwo morskie; 
11. Awaria wspólna i ubezpieczenia morskie 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
J. Młynarczyk, Prawo morskie, wyd. III, Gdaosk 2002; 
Kodeks morski, opr. M. Adamowicz, I. Zużewicz, M. Czaplioska, Gdaosk 2006 

 

Literatura uzupełniająca:  
J. Łopuski, Encyklopedia prawa morskiego, Gdaosk 1982, 
Prawo morskie, red. J. Łopuski, t. 1-2, Bydgoszcz 1996-2000, 
Z. Brodecki, Prawo ubezpieczeo morskich, Sopot 1999 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B12 Nazwa przedmiotu: Prawo policyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Gorazdowski   

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i funkcjonowania Policji i innych służb „mundurowych”, 
znajomośd prawa karnego procesowego i materialnego oraz kryminalistyki 

Cele przedmiotu:  
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa policyjnego, poznad zasady organizacji i zadania 

Policji, ABW, SG i innych służb „mundurowych”. 
2. Student powinien poznad czynności operacyjno-kryminalistyczne, uprawnienia funkcjonariuszy w/w służb, zasady 

stosowania środków przymusu, 
3. Student powinien poznad zasady międzynarodowej współpracy policyjnej w ramach instytucji Interpol, Europol oraz 

sposoby gromadzenia i przetwarzania informacji kryminalnych (KCIK, SIS i inne). 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zakres prawa policyjnego. 
2. Organizacja i zadania Policji, ABW, SG, AW i Kontrwywiadu, SW, ŻW, ITD, SOK, etc. 
3. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy służb ”mundurowych”. 
4. Środki przymusu stosowane przez funkcjonariuszy służb „mundurowych”. 
5. Czynności operacyjno- rozpoznawcze na przykładzie działao Policji. 
6. Odpowiedzialnośd dyscyplinarna funkcjonariuszy służb „mundurowych”\ 
7. Współpraca z Policjami innych paostw, Interpol, Europol, Schengen.  
8. Gromadzenie i przetwarzanie informacji kryminalnych (KCIK, SIS). 
9. Informacje niejawne, ochrona informacji w zarysie. 
10. Kolegium ds. Służb Specjalnych, Biuro Ochrony Rządu organizacja i zadania. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny lub ustny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie określonej punktacji z egzaminu. 

Literatura podstawowa:  
Pieprzny S.; Policja organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007. 
Czerwioski W. ; Policja podstawowe przepisy prawne, Toruo 2002. 
Górski A,; Sakowicz A.; Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, 
Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca:  
Kotowski W.; Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004. 
Pływaczewski W., Kędzierska G.; Leksykon policyjny, Szczytno 2002. 
Hołyst B. ; Socjologia kryminalistyczna, tom I i II, Warszawa 2007. 
Hołyst B. ; Kryminologia, wydanie IX rozszerzone, Warszawa 2006. 
Kotowski W., Kurzępa B.; Żandarmeria wojskowa i wojskowe organy porządkowe, Warszawa 2005. 
Kowalewska-Borys E.; Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym, Kraków 2004. 

 



 

 

 143 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek  Prawo 
Rodzaj studiów:  studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B16 Nazwa przedmiotu: Prawo samorządowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot dr Ewa Koniuszewska 

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego 
(zaliczenie koocowe z przedmiotów: wstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne). 

Cele przedmiotu:  Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy w możliwie szerokiej perspektywie z zakresu problematyki ustroju, zadao, 
zasad organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Omawiane są także podstawowe zasady działalności prawodawczej organów 
jednostek samorządu terytorialnego.  Przekazanie praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu kazusów i opracowywaniu 
projektów rozstrzygnięd  niezbędnych w praktyce do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (m. in. projektów: statutu j.s.t., 
regulaminu organizacyjnego aparatu pomocniczego, uchwał w sprawie wyboru organów wykonawczych j.s.t. oraz utworzenia komisji organów 
stanowiących). 

Metody dydaktyczne: Wybór stosowanej metody (nauczanie teoretyczne i praktyczne, metoda aktywizująca i oparta na praktycznej działalności 
studentów) jest uzależniony od realizowanej partii materiału. Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących 
rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii 
materiału rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania testowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Pojęcie, istota i geneza samorządu terytorialnego                                          

2. Podstawy prawne ustroju samorządu terytorialnego                                      

3. Formy demokracji bezpośredniej                                                                          

4. Wykonywanie zadao publicznych przez jednostki samorządu                        

5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego                      

6. Struktura organizacyjna powiatu                                                                            

7. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego                                 

8. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego       

9. Gmina, powiat, województwo jako podmioty mienia publicznego 

10. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego 

11. Status prawny radnego                      

12. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego 

13. Status prawny pracowników samorządowych 

14. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Regionalne Izby Obrachunkowe 

15. Modele samorządu terytorialnego w wybranych paostwach europejskich 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny (testowy) 

Literatura podstawowa:  
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006. 
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze 2009. 
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009. 
Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006. 
Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2006. 
Dąbek D., Prawo miejscowe, Oficyna 2007.  
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2007. 
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Leooski Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006. 
Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnieo ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007. 
Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008. 
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Kraków 2007. 
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, pod red. E. Ruśkowskiego i B. Dolnickiego, Oficyna Wydawnicza Branta 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B06 Nazwa przedmiotu: Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni Wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska   

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego oraz prawa 
handlowego, a także znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.). 
Zasadnicze znaczenie ma znajomośd podstawowych pojęd z zakresu postępowania cywilnego. 

Cele przedmiotu:   
Prowadzone zajęcia mają na celu: 

1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu prawa ochrony konkurencji w wymiarze 
prywatnoprawnym; 

2. nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu różnych aspektów naruszania przez przedsiębiorców zasad 
uczciwej konkurencji; 

3. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji 
w praktyce zawodowej, w tym sporządzanie pism i dokonywanie skutecznych czynności w toku postępowania przed 
sądem w zakresie roszczeo przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w kodeksie cywilnym 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie konkurencji w aspekcie prywatnoprawnym. 
2. Założenia uczciwej gry rynkowej. 
3. Klasyfikacja i charakterystyka czynów nieuczciwej konkurencji. 
4. Pojęcie i klasyfikacja nieuczciwych praktyk handlowych. 
5. Prawo reklamy a zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 
6. Problematyka tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie materialnym i w procesie cywilnym 
7. Roszczenia cywilnoprawne związane ze zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji. 
8. Rola sądu w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. 
9. Regulacje karnoprawne co do odpowiedzialności za czyny nieuczciwej konkurencji 
10. Ochrona prawa do firmy na gruncie prawa cywilnego. 
11. Założenia ochrony niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie 

warunkowym. 
12. Regulacje międzynarodowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin (test) 

Literatura podstawowa:  
Nestoruk I., Prawo konkurencji, Warszawa 2008 
Michalak A., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym, Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:  
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, red. M. Sieradzka, Warszawa 2008 
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006 
Zagadnienia nieuczciwej konkurencji, red. J. Barta, Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. 2001 nr 77 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B15 Nazwa przedmiotu: Samorząd gospodarczy i zawodowy 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V VII-X wykład 60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V VII-X wykład 30 

Prowadzący przedmiot : prof. dr hab. Roman Sowioski 

Wymagania wstępne:   Znajomośd Prawa gospodarczego publicznego 

Cele przedmiotu:    
1. Cel poznawczy: Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę na temat prawnej koncepcji samorządu 

gospodarczego i zawodowego na tle teorii odnoszących się do funkcjonowania społeczeostwa i paostwa. 
2. Cel dydaktyczny: Student powinien ugruntowanie i poszerzyd wiadomości na temat  samorządu gospodarczego  

i zawodowego funkcjonującego we współczesnym paostwie. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Geneza samorządu gospodarczego i zawodowego w Europie; 

2. Samorządy jako rodzaj korporacji prawa publicznego i organizacje o celach sektorowych i branżowych; 
3. Samorząd gospodarczy i zawodowy w społeczeostwie obywatelskim; 
4. Samorząd gospodarczy i zawodowy jako forma decentralizacji; 
5. Prawna koncepcja samorządu gospodarczego i zawodowego; 
6. Formy zorganizowania samorządu gospodarczego i zawodowego; 
7. Samorządy gospodarcze – przykłady, specyfika i cechy istotne; 
8. Samorządy zawodowe – przykłady, specyfika i cechy istotne. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny 

Literatura podstawowa:  
Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznao 2008 

Literatura uzupełniająca:  
R. Sowioski, Wolnośd i ustawowa swoboda działalności gospodarczej, Kolonia Limited,  Wrocław 2007 
R. Sowioski, Funkcje samorządów terytorialnych, zawodowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych w procesie 
integracji w  Europie [w:]  Przebaczenie, rozliczenie, pojednanie – Globalne i lokalne problemy współczesnej Europy, red. Z. 
Drozdowicz, Poznao 2002 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Pracownia Klinika Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  ?????? Nazwa przedmiotu: Studencka Poradnia Prawna 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy i letni Warsztaty/wykłady 100 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr zimowy i letni Warsztaty/wykłady 100 

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Ciapała, ks. dr Grzegorz Harasimiak, dr Katarzyna Dadaoska, dr Krystyna Nizioł, dr Przemysław 
Mijal, mgr Marcin Przybysz 

Wymagania wstępne: Znajomośd prawa cywilnego materialnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania 
karnego. 

Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu prawnika: 
umiejętności nawiązywania kontaktu z Klientem, zadawania pytao i wyciągania logicznych wniosków, umiejętności oceny stanu 
faktycznego i dokonania prawidłowej subsumcji; umiejętności redagowania opinii prawnych, dotyczących różnych dziedzin prawa, 
konstruowanych na podstawie przedstawianego przez Klienta problemu prawnego.   
Poszerzenie wiedzy poprzez zapoznanie się studentów z regulacjami prawnymi nieobjętymi planem studiów, a istotnymi z punktu 
widzenia praktyki (zagadnienia z zakresu ubezpieczeo społecznych, prawa karnego wykonawczego, postępowania egzekucyjnego). 
Kształtowanie pożądanych postaw społecznych, w szczególności zachęcenie studentów do działalności pro publico bono oraz 
uwrażliwienie ich na potrzeby społeczności lokalnej.  

 Metody dydaktyczne:  Wykład :prezentacja, analiza .Zadawanie prac w postaci sporządzenia projektu opinii prawnej  
w przydzielonej sprawie. Warsztaty: „burza mózgów”, praca w grupach, symulacje.  

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zasady funkcjonowania Studenckiej poradni Prawnej (2 godz. ) 
2. Tryb udzielania nieodpłatnych porad prawnych w Studenckiej Poradni Prawnej ( 2) 
3. Klient i jego problem czyli jak rozmawiad o prawie z nieprawnikiem  (4 ) 
4. Stan faktyczny jako zwięzły ale szczegółowy opis problemu prawnego klienta. (4) 
5. Diagnoza problemu Klienta – zasady dokonywania subsumpcji.(4) 
6. Redagowanie opinii prawnych – aspekty  formalno-techniczne. (4) 
7. Język opinii prawnej a język prawny i prawniczy. (2) 
8. Etyka wykonywania zawodów  prawniczych. (4) 
9. Wykład z zakresu prawa karnego – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej zgłaszane przez Klientów 

problemy prawne .(6) 
10. Wykład z zakresu prawa cywilnego – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej zgłaszane przez Klientów 

problemy prawne .(6) 
11. Wykład z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej 

zgłaszane przez Klientów problemy prawne .(6) 
12. Wykład z zakresu postępowania egzekucyjnego – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej zgłaszane przez 

Klientów problemy prawne .(4) 
13. Wykład z zakresu prawa spółdzielczego i lokalowego – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej zgłaszane 

przez Klientów problemy prawne .(4) 
14. Analiza rozpoznanych spraw – warsztaty w grupach. (8) 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin ustny 

Literatura podstawowa:  
     Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (red.), Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia, Toruo 2001,  
     I. Mulak, M. Szeroczyoska, Jak uczyd prawników dobrej komunikacji z klientem?, Warszawa 2006. 
     B. Namysłowska-Gabrysiak, Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:  
     I. Kraśnicka (red.), Metodologia pracy w SPP, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B15 Nazwa przedmiotu: Teoria organizacji i zarządzania 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr zimowy wykład 60 6 
 
 
 

B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot : prof. dr hab. Roman Sowioski 

Wymagania wstępne:  znajomośd podstawowych pojęd mikroekonomii, makroekonomii i administracji 

Cele przedmiotu:   
1. Zrozumienie struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji oraz roli wiedzy z zakresu organizacji  

i zarządzania. 
2. Stosowanie podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, rozmowa kierowana, dyskusja 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Teoria  organizacji i zarządzania jako dyscyplina naukowa i przedmiot nauczania. Relacje nauk o zarządzaniu z naukami 

prawnymi; 
2. Historia myśli organizatorskiej. Podstawowe nurty, kierunki i koncepcje organizacji i zarządzania; 
3. Potrzeby ludzkie jako wyznacznik działao organizatorsko-zarządzających i ich prawny wyraz; 
4. Organizacja – pojęcia, typy, cechy prawne; 
5. Formalizacja struktur organizacyjnych; 
6. Funkcje zarządzania; 
7. Konflikty w organizacjach; 
8. zmiany w organizacjach. Przezwyciężanie oporów przeciwko zmianom; 
9. Konsulting – miejsce i rola prawnika  w podejmowaniu decyzji. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – zaliczenie w formie pisemnej /II,III rok –zaliczenie , IV,V rok egzamin/ 

Literatura podstawowa:  
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2008 
P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Kraków 1998 
Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmioski, W. Piotrowski, Warszawa (różne lata wydao) 

Literatura uzupełniająca:  
W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1998 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   Jurisdictions and Legal Professions in Europe and Abroad  

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
a. International and European Courts:The European Court of Justice, The European Court of Human Rights, The Human 

Rights Committee of UNO 
b. Constitutional and Supreme Jurisdiction: The American Model of Judicial Review, The British Model of Supreme 

Jurisdiction;  
c. Supreme Jurisdiction and Constitutional Jurisdiction in the different European models - a comprehensive analysis 
d. The status of the judge, of the prosecutor and of the attorney/barrister in the different European models - a 

comprehensive analysis 
e. the recruitment, the employment and the training of the legal professions in Europe 
f. Self-governments and coalitions in the legal professions; 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
Mark Gibney, Stanislaw Frankowski, Judicial Protection of Human Rights: Myth or Reality?  Book by; Praeger, 1999 
Christine Parker, Just Lawyers: Regulation and Access to Justice, Oxford University Press 1999 
Massimo La Torre, Constitutionalism and Legal Reasoning. A New Paradigm of Law,  

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C06 Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe postępowanie cywilne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 30 4 C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr zimowy Wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska   

Wymagania wstępne:  Studenci powinni posiadad co najmniej podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego materialnego. 

Cele przedmiotu:  Podstawowym celem nauczania jest przekazanie wiadomości z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego  
w sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów międzynarodowych, których RP jest sygnatariuszem. W toku 
wykładu zostaną również uwzględnione niezbędne wiadomości odnoszące się do przepisów prawa wspólnotowego, także 
dotyczących np. doręczeo na obszarze UE.  
Szczegółowym celem jest nabycie przez studentów: 

1. umiejętności praktycznego wykorzystania usystematyzowanej wiedzy z zakresu międzynarodowego postępowania 
cywilnego; 

2. umiejętności przygotowania prostych pism procesowych zgodnie z regulacjami prawa europejskiego i międzynarodowego; 
3. umiejętności określania statusu procesowego podmiotów o różnych formach organizacyjno-prawnych na obszarze RP i 

Unii Europejskiej w zakresie spraw cywilnych z elementem zagranicznym.. 

 Metody dydaktyczne: : metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym (np. analiza kazusów) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Systematyka źródeł międzynarodowego postępowania cywilnego  
2. Jurysdykcja krajowa w procesie cywilnym 
3. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym  
4. Problematyka zwolnienia spod jurysdykcji krajowej 
5. Zdolnośd sądowa i procesowa w międzynarodowym postępowaniu cywilnym 
6. Koszty w międzynarodowym postępowaniu cywilnym 
7. Pomoc prawna w wymiarze międzynarodowym 
8. Doręczenia w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym 
9. Uznanie orzeczeo sądów zagranicznych i ugód przed tymi sądami  
10. Wykonalnośd orzeczeo sądów zagranicznych i ugód przed tymi sądami  
11. Międzynarodowe postępowanie cywilne w prawie wspólnotowym 
12. Europejski kodeks postępowania cywilnego – marzenie czy rzeczywistośd  

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie opisowej 

Literatura podstawowa:  
Ciszewski J., Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa 2007 
Wybór dokumentów do nauki międzynarodowego postępowania cywilnego. T. 1-2. Wybór i oprac. E. Cała, K.Flaga-Gieruszyoska, 
I. Gawłowicz. Szczecin 2002              

Literatura uzupełniająca:  
Ciszewski J., Erecioski T., Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2000 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1096-1217 KPC oraz aktów prawnych UE regulujących 
międzynarodowe postępowanie cywilne, T. 3, red. Kazimierz Piasecki, Warszawa 2007 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V27C02 

  
Nazwa przedmiotu: Nacjonalizmy europejskie w XIX i XX w. 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I -V Przedmiot realizowany 
przez dwa semestry 

(zimowy i letni) 

wykład 30 3 /I-III rok/ 
4 /IV-V 

rok/ 

C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne I -V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Maria Zmierczak   

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z historii na poziomie szkoły średniej, zainteresowanie tematyką 
 

Cele przedmiotu:   
1. Zapoznanie studentów z problematyką teoretyczną – teoriami i definicjami narodu,  oraz   definicjami  nacjonalizmu.  
2. Pokazanie rozwoju i roli idei nacjonalistycznych w historii paostw europejskich w XIX i XX  wieku. 

 

 Metody dydaktyczne:   Wykład zawierający informację i komentarz, ilustrowany lekturą i analizą tekstów.  

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Wprowadzenie teoretyczne: pojmowanie narodu w teoriach socjologicznych. Definiowanie terminu „nacjonalizm” w 

rozmaitych ujęciach teoretycznych.  
2. Nacjonalizmy w rozwoju historycznym. 
3. Nacjonalizm francuski, angielski – klasyczne pojmowanie narodu 
4. Nacjonalizmy jako ideologia walki  o własne paostwo: przykład Polski, Irlandii, Włoch, I w XX w. ludów bałkaoskich  
5. Nacjonalizm niemiecki i jego ewolucja w XIX i XX wieku.  
6. Nowe nacjonalizmy ”regionalne” – Baskowie, Korsykanie, Szkoci, Flamandowie i Walooczycy.    
7. Perspektywy nacjonalizmu w XXI wieku: czy koniec nacjonalizmów?  

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną /I-III rok/, egzamin /IV-V rok/ 

Literatura podstawowa:  
A.D.Smith, Nacjonalizm, Wydawnictwo sic!s.c., Warszawa 2007  
P.Lawrans, Nacjonalizm. Historia i teoria, Książka i Wiedza,  Warszawa 2007  

 

Literatura uzupełniająca:  
Ideologie, doktryny i ruchy narodowe (partie odnoszące się do Europy), Wyd.UMCS, Lublin 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C08 Nazwa przedmiotu:  Ochrona pokrzywdzonego w systemie polskiego postępowania 
karnego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 niestacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Danuta Tarnowska 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego procesowego, pozytywna ocena egzaminacyjna z w/w 
przedmiotu, umiejętnośd posługiwania się kodeksem postępowania karnego     

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu sytuacji procesowej pokrzywdzonego 
2. Przekazanie umiejętności analizowania podstawowej siatki pojęciowej  dla umiejętnego posługiwania się nią podczas 

aplikacji prawniczych oraz przyszłej pracy     

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wiadomości wstępne 
2. Definicja i pojęcie pokrzywdzonego 
3. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym 
4. Role procesowe, w których pokrzywdzony może występowad w postępowaniu sądowym i kumulacja ról procesowych 
5. Uprawnienia pokrzywdzonego 
6. Obowiązki pokrzywdzonego 
7. Reprezentowanie pokrzywdzonego przez pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego 
8. Szczególna ochrona praw pokrzywdzonego, który w chwili czynu nie ukooczył 15 lat 
9. Wiktymologia jako nauka o ofierze przestępstwa 
10. Paostwowy system pomocy ofiarom przestępstw (obowiązek paostwa wobec pokrzywdzonego, kompensacja dla ofiar 

przestępstw, Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, pozarządowe organizacje ds. pomocy ofiarom przestępstw) 
11. Wiktymologia penitencjarna 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  
K. Marszał, S. Stachowiak, K.Zgryzek: Proces karny, Katowice 2005 
T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005 
B. Hołyst: Wiktymologia, Warszawa 2000 

Literatura uzupełniająca:  
J. Grajewski: Przebieg procesu karnego, Warszawa 2004 
J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyoski, S.M. Przyjemski, R.A. Stefaoski, S. Zabłocki: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Dom Wydawniczy ABC 2004 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Nauk Ekonomicznych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C14 Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr letni wykład 30 3/II i III 
rok/ 

4/IV-V rok/ 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr letni Wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Karol Schneider   

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu makroekonomii i mikroekonomii 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu polityki społeczno-gospodarczej paostwa. 

2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu ekonomii i metodyki politycznej. 
3. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji i procesów gospodarczych oraz 

zasad ich funkcjonowania. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji paostwa. 
2. Podstawowe cele polityki gospodarczej. 
3. Narzędzia polityki gospodarczej. 
4. Polityka pieniężna  i kurs walutowy. 
5. Polityka budżetowa. 
6. Polityka mikroekonomiczna. 
7. Regionalna polityka  gospodarcza. 
8. Przesłanki i sposoby wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. 
9. Strategia transformacji systemu gospodarczego Polski. 
10. Integracja między Polską a Unią Europejską. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – II i III rok/ egzamin IV-V rok 

Literatura podstawowa:  Dwiklioski H. (red.)., Polityka gospodarcza, Gdaosk 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
Winiarski B.(red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2002. 
Grzywacz W., Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Szczecin 1998 
Thieme M.J., Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 1995. 
Włudyka T. (red.), Polityka gospodarcza. Podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C08 Nazwa przedmiotu:  Postępowanie dyscyplinarne w systemie polskiego prawa. 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 30 III rok – 3 
IV i V rok - 

4 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Dorota Kaczorkiewicz 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu podstaw prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw ustrojowych. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstaw pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej 

oraz przebiegu postępowania dyscyplinarnego. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych przepisów z zakresu prawa regulującego 

funkcjonowanie zorganizowanych grup społecznych. 
 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przewinienia dyscyplinarne. 
2. Przebieg postępowania dyscyplinarnego. 
3. Instytucje prawa karnego procesowego w postępowaniu dyscyplinarnym.  
4. Model postępowania dyscyplinarnego. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną dla III roku; IV i V rok - egzamin 

Literatura podstawowa:  
Kozielewicz W., Odpowiedzialnośd dyscyplinarna sędziów z komentarzem, Warszawa 2005.  
Kolasioski M.K., Odpowiedzialnośd cywilna notariusza, Toruo 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
Zielioska E., Odpowiedzialnośd zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:    
10.0V27C15 

 Nazwa przedmiotu:    Prawo antymonopolowe i regulacyjne                                                
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne IV,V  
 
 

Semestr 
zimowy Wykład 

30 4 
 
 

 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 
 

 niestacjonarne IV, V Semestr 
zimowy 

Wykład 15 

Prowadzący przedmiot:   dr hab. Rajmund Molski 

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego. 

Cele przedmiotu:   
 
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa antymonopolowego i regulacyjnego. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa antymonopolowego  

i regulacyjnego. 
 
 

 Metody dydaktyczne:   Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
  

1. Relacje pomiędzy prawem antymonopolowym a regulacją sektorową. 
2. Cele prawa antymonopolowego i regulacji sektorowej. 
3. Instrumenty prawa antymonopolowego a instrumenty regulacyjne. 
4. Doktryna urządzeo kluczowych w prawie antymonopolowym  i jej wpływ na regulację sektorów infrastrukturalnych 

(sieciowych). 
5. Organ antymonopolowy a organy regulacyjne. 
6. Charakterystyka prokonkurencyjnej regulacji w najważniejszych sektorach infrastrukturalnych (telekomunikacji, poczty, 

energetyki i transportu kolejowego). 
 

Forma i warunki zaliczenia:   Egzamin pisemny (pytania otwarte lub zamknięte). 
 

Literatura podstawowa:   
 

Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008. 
Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji paostwa wobec gospodarki, Warszawa 2005.  
Szydło M., Regulacja sektorowa a ogólne prawo antymonopolowe, Problemy Zarządzania 2008, nr 1. 
Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Problemy Zarządzania 2004, nr 3. 

 
 

Literatura uzupełniająca:  
 

Banasioski C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,   Warszawa 2009. 
Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008. 
Majcher J., Dostęp do urządzeo kluczowych w niezależnych regulacjach sektorowych, Problemy Zarządzania  2004, nr 3. 
Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:    10.0V27C15 

 Nazwa przedmiotu:    Prawo celne                                            
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne IV, V 
 
 

Semestr 
zimowy Wykład 

30 4 
 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 
 

 niestacjonarne IV, V Semestr 
zimowy 

Wykład 15 

Prowadzący przedmiot:  dr hab. Rajmund Molski  

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa celnego. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa celnego. 

 
 

 Metody dydaktyczne:   Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
  

1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa celnego. 
2. Źródła prawa celnego. 
3. Typologia instrumentów oddziaływania paostwa na obrót towarowy z zagranicą. 
4. Elementy kalkulacyjne (taryfa celna, pochodzenie towarów, wartośd celna). 
5. Wprowadzenie towarów na obszar celny UE i przeznaczenia celne. 
6. Operacje uprzywilejowane. 
7. Dług celny. 
8. Postępowanie w sprawach celnych. 
9. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. 
10. Administracja celna. 

 
 

Forma i warunki zaliczenia:   Egzamin pisemny w formie testu (pytania zamknięte). 
 

Literatura podstawowa:   
 

Lasioski-Sulecki (red.) K., Prawo celne, Warszawa 2009. 
 

Literatura uzupełniająca:  
Czyżowicz W. (red.), Prawo celne, Warszawa 2004. 
Kałka M., Ksieniewicz U., Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2007. 
Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C10 Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe Unii Europejskiej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Alicja Młynarczyk   

Wymagania wstępne:   poznanie siatki pojęciowej prawa finansowego oraz nabycie umiejętności wykorzystania konstrukcji 
właściwych prawu finansowemu w praktyce 

Cele przedmiotu:   
Student powinien nabyd umiejętności rozumienia zjawisk procesów zachodzących w gospodarce finansowej Unii Europejskiej,  
a także rozumied specyfikę gospodarki finansowej i regulującego ją prawa finansowego Unii Europejskiej. 

Metody dydaktyczne:   metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zagadnienia finansowo-prawne związków Polski ze Wspólnotą Europejską. 
2. Zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. 
3. Znaczenie przystąpienia Polski do strefy Euro. 
4. Charakterystyka instytucji finansowych działających w Unii Europejskiej. 
5. Dochody i wydatki budżetu Unii Europejskiej. 
6. Charakterystyka najistotniejszych funduszy UE. 
7. Warunki absorpcji środków unijnych przez polskich beneficjentów. 
8. Harmonizacja podatkowa w UE. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:   
C. Kosikowski „Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce” Warszawa 2005 r. 
L. Oręziak  „Finanse Unii Europejskiej” Warszawa 2004 r. 

 

Literatura uzupełniająca:   
pod red. B. Bernasia „Finanse Unii Europejskiej” Warszawa 2005 
B. Woźniak „Pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej: (w:) :Finanse publiczne wobec procesów globalizacji” Gdaoska-Jurata 
2003 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów:  jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:     
10.0V27C15 

 Nazwa przedmiotu:                                                                
                                             Prawo gospodarki komunalnej 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne Iv, v Semestr letni Wykład 30 4 
 
 

 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne Iv, v Semestr letni Wykład 15 

Prowadzący przedmiot:   dr hab. Rajmund Molski 

Wymagania wstępne: 
 
Podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez  studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa gospodarki komunalnej. 
2. Zdobycie przez studentów  umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa gospodarki 

komunalnej. 
 

 Metody dydaktyczne:    Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:     
 

1. Pojęcie, istota i podstawy prawne gospodarki komunalnej. 
2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarki komunalnej. 
3. Materialne podstawy gospodarki komunalnej. 
4. Gospodarka komunalna w sferze użyteczności publicznej. 
5. Gospodarka komunalna poza sferą użyteczności publicznej. 
6. Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej. 

a) jednostki organizacyjne finansów publicznych; 
b) spółki handlowe; 
c) przedsiębiorstwa komunalne. 

7. Powierzanie wykonania zadao z zakresu gospodarki komunalnej: 
a) partnerstwo publiczno-prywatne; 
b) koncesje na roboty budowlane i usługi; 
c) powierzanie zadao z zakresu gospodarki komunalnej organizacjom pozarządowym i pożytku publicznego. 

8. Praktyczne problemy w wybranych sektorach gospodarki komunalnej (gospodarka mieszkaniowa, gospodarka odpadami 
komunalnymi, usługi komunalne, gospodarka wodno-kanalizacyjna). 

 
 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny (pytania otwarte lub zamknięte). 
 

Literatura podstawowa:   
 

Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008. 
 

Literatura uzupełniająca:  
Bałdyga M., Gospodarka komunalna – aspekty prawne, Ostrołęka 2004. 
Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000. 
Czarnow S., Działalnośd samorządu terytorialnego a gospodarka komunalna, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008,  
nr 1. 
Gonet W., Spółki komunalne, Warszawa 2007. 
Gonet W., Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Warszawa 2009. 
Gonet W., Komentarz od ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa 2009. 
Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Staoko M., Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008. 
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C07 Nazwa przedmiotu: Prawo kanoniczne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 30 4 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 niestacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: ks. dr Grzegorz Harasimiak 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości dotyczące teorii prawa, prawa cywilnego i prawa rodzinnego (nie musi oznaczad 
zdania obowiązkowego egzaminu z tych przedmiotów). 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad specyfikę systemu prawa kanonicznego. 
2. Student powinien poznad zakres możliwości działao prawników świeckich w prawie kanonicznym 
3. Student powinien poznad problematykę kanonicznego prawa małżeoskiego.  
4. Student powinien zapoznad się z kanonicznym procesem o stwierdzenie nieważności małżeostwa kościelnego  

i możliwościami udziału w nich prawników świeckich 

 Metody dydaktyczne:  
1. Przekazywanie wiedzy teoretycznej oparte o posiadane już przez studentów wiadomości z zakresu prawa. 
2. Aktywizowanie studentów przez analizę konkretnych przypadków. 
3. Możliwośd praktycznego zetknięcia się z problematyką przez wyjście do Sądu Kościelnego Rodzinnego w Szczecinie. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Relacje pomiędzy porządkiem etycznym a prawnym, zasadnicza podział prawa. 
2. Charakterystyka i podanie specyfiki systemu prawa kanonicznego. 
3. Miejsce prawa kanonicznego w paostwie posługującym się innym systemem prawnym. 
4. Prawo kanoniczne a prawo wyznaniowe. 
5. Określenie małżeostwa - jego godności, przymiotów, celów, zakresu obowiązków małżeoskich. 
6. Przeszkody małżeoskie i na tej podstawie charakterystyka dochodzenia stwierdzenia nieważności małżeostwa kościelnego. 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
Sobór Watykaoski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Pallotinum 1986 (w tym zwłaszcza: Konstytucja Gaudium et 
spes nr 47-52). 
Codex luris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Pallotinum 1984.  
T.Pawluk: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984 (Wydanie II - Olsztyn 1996). 

Literatura uzupełniająca:  
Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeostwie i rodzinie, Kraków 1999. 
P.Gajda: Prawo małżeoskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2000. 
W.Góralski: Kanoniczne prawo małżeoskie, Warszawa 2000. 
A.Sobczak: Proces o stwierdzenie nieważności małżeostwa kościelnego, Gniezno 2001. 

 



 

 

 160 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C09 Nazwa przedmiotu: Prawo komunikacji elektronicznej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V semestr letni wykład 30 3 (III rok) 
4 (IV i V rok) 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 

niestacjonarne III-V semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak 

Wymagania wstępne: Podstawowe pojęcia z prawa administracyjnego  

Cele przedmiotu:   
W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student powinien poznad podstawowe pojęcia z zakresu technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich zastosowanie, powinien poznad istotę i rozwój społeczeostwa informacyjnego, rolę 
nowych mediów w społeczeostwie, rozwój elektroniczny usług publicznych (handel elektroniczny, elektroniczna ochrona zdrowia, 
telepraca itd.), powinien poznad prawne problemy informatyzacji administracji, elektroniczne postępowanie administracyjne, 
elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, elektroniczne udostępnienie informacji publicznej, ochronę danych w Internecie, 
problemy własności intelektualnej w działalności elektronicznej administracji 

 Metody dydaktyczne:  wykład, rozmowa kierowana, dyskusja 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie komunikacji elektronicznej i jej podstawowe aspekty w prawie wspólnotowym i międzynarodowym  
2. Ewolucja pojęd odnoszących się do komunikacji elektronicznej w prawie polskim  
3. Komunikacja, informacja i wiedza jako podstawa rozwoju społeczeostwa informacyjnego  
4. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne oraz ich zastosowanie  
5. Rola nowych mediów w społeczeostwie  
6. Świadczenie usług drogą elektroniczną  
7. Elektroniczne usługi publiczne – handel elektroniczny, zamówienia publiczne, telepraca, ochrona zdrowia  
8. Informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne  
9. Podpis elektroniczny i dokument elektroniczny 
10. Elektroniczne postępowanie administracyjne 
11. Formy elektronicznego udostępniania informacji publicznej  
12. Ochrona danych osobowych w Internecie  
13. Własnośd intelektualna w komunikacji elektronicznej  
14. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości  
15. Elektroniczne akty normatywne  

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną III rok i egzamin IV I V rok  /forma pisemna opisowa/ 

Literatura podstawowa:  
T. Białobłocki, J. Morsz, M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher, Społeczeostwo informacyjne – istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 
2006. 
W. Wiewiórowski, G. Wierczyoski, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, 
Zakamycze 2006.  
G. Szpor, Cz. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Wolters 
Kluwer Polska 2007.  
P. Fajgielski, Informacja w administracji publicznej, Wrocław 2007.  
D. Szostek (red.), e-Administracja, prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław 2009.  
A.Monarcha-Matlak,Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008.  
J. Gołaczyoski (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2009.  
G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skutecznośd regulacji, Warszawa 2009.  

Literatura uzupełniająca:  
D. Barney, Społeczeostwo sieci, Warszawa 2008 
L.W. Zacher, Transformacje społeczeostw, od informacji do wiedzy, Warszawa 2007. 
G.Tylc,J.Misztal-Konecka, Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Bydgoszcz-Lublin 2009.  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C11 Nazwa przedmiotu: Prawo ubezpieczeo społecznych 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr letni wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 niestacjonarne IV,V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Slawomir Driczinski 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa finansowego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu struktury i podstawowych instytucji ubezpieczeo 

społecznych 
2. Student powinien zapoznad się z orzecznictwem sądowym w omawianym zakresie 

 Metody dydaktyczne:  
1. Metoda nauczania teoretycznego. 
2. Metoda dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Struktura ubezpieczeo społecznych. 
2. Ubezpieczenie emerytalne 
3. Ubezpieczenie rentowe 
4. Ubezpieczenie chorobowe 
5. Ubezpieczenie wypadkowe 
6. Ubezpieczenie zdrowotne 
7. Koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów z egzaminu 

Literatura podstawowa:  
Jooczyk,J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006. 
Szpor,G.,(red.), System ubezpieczeo społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
Jędrasik-Jankowska,I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2007. 
Wantoch-Rekowski,J., Ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych, Toruo 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C07 Nazwa przedmiotu: Prawo wykroczeo 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni 
wykład 

30 4 C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Andrzej Wiśniewski   

Wymagania wstępne: : Student powinien uzyskad wiedzę i umiejętności z zakresu prawa karnego materialnego oraz postępowania karnego 
udokumentowane zdanym egzaminem z obu tych przedmiotów 

Cele przedmiotu:   
1. Analiza przepisów karnych mająca na celu wykształcenie umiejętności dokonywania wykładni przepisów prawa karnego, zwłaszcza tych 

specyficznych, jakimi są przepisy części szczególnej, bazująca na analizie orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. 

2. Poznanie prawa wykroczeo i uproszczonego modelu postępowania jakim jest postępowanie w sprawach o wykroczenia 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wprowadzenie – uwarunkowania historyczne wyodrębnienia prawa wykroczeo i jego odrębnośd legislacyjna. 
2. Kodeks wykroczeo z 1971r., konstrukcja legislacyjna, nowelizacje, materialna definicja wykroczeo. 
3. Zasady obowiązywania ustawy. 
4. Czas i miejsce popełnienia wykroczenia. 
5. Podmiot wykroczeo, strona podmiotowa, teorie winy, umyślnośd i nieumyślnośd. 
6. Przedmiot ochrony i znamiona strony przedmiotowej. 
7. Związek przyczynowy ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o wykroczenia komunikacyjne. 
8. Wykroczenia materialne, formalne i z narażenia. 
9. Okoliczności wyłączające winę i bezprawnośd.. 
10. Formy stadialne i zjawiskowe wykroczeo. 
11. Zbieg przepisów i czynów. 
12. Pojęcie i systematyka kar w Kodeksie wykroczeo. 
13. Środki oddziaływania wychowawczego. 
14. Otwarty katalog środków karnych w Kodeksie wykroczeo. 
15. Przypadki fakultatywnego i obligatoryjnego stosowania środków karnych w ustawach pozakodeksowych. 
16. Ustawowy wymiar kary, nadzwyczajne obostrzenie kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpienie od wymierzenia kary. 
17. Dyrektywy sądowego wymiaru kary oraz ustawowa regulacja okoliczności łagodzących i obciążających. 
18. Immunitety, przedawnienie, uznanie ukarania za niebyłe. 
19. Systematyka części szczególnej materialnego prawa wykroczeo i wskazanie  
20. Omówienie wykroczeo uregulowanych w Kodeksie wykroczeo ze szczególnym uwzględnieniem wykroczeo przeciwko porządkowi i 

spokojowi publicznemu, przeciwko bezpieczeostwu i porządkowi w komunikacji oraz przeciwko mieniu. 
21. Wykroczenia pozakodeksowe. 
22. Sądowe orzecznictwo w sprawach o wykroczenia – założenia konstytucyjne. 
23. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 2001r. – układ redakcyjny, techniki blankietowości, z uwzględnieniem częściowej 

recepcji rozwiązao Kodeksu postępowania karnego. 
24. Strony postępowania w sprawach o wykroczenia i ich pełnomocnicy. 
25. Wniosek o ukaranie, jego charakter i konstrukcja. 
26. Kontrola formalna wniosku o ukaranie – formy decyzji podejmowanych na skutek złożenia wniosku. 
27. Zwyczajny tryb postępowania w sprawach o wykroczenia w k.p.w. z 2001r. 
28. Dowody w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
29. Przebieg rozprawy w ujęciu porównawczym z rozprawą w sprawach karnych. 
30. Postępowania szczególne. 
31. Środki odwoławcze w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
32. Nadzwyczajne środki zaskarżenia i postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia. 
33. Koszty postępowania 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
A.Marek: Prawo wykroczeo, Kraków 2004. 
A .Marek: Prawo wykroczeo (materialne i procesowe), Warszawa 2006. 
T.Bojarski: Polskie prawo wykroczeo. Zarys wykładu, Warszawa 2005. 

 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   Principles of Co-operation Between Governments, Regional and 
Local Governments, Independent Authorities and European Agencies in the European 
integration 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. The National Constitutions and the participation of the different levels of government to the decision-making process - 

the case of federal States, the case of regional States, che case of unitarian States; 
2. The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: their co-operation with the social parties and 

with the regional governments 
3. The co-operation of the ministerial authorities and the European Commission; the committees: the Cuncil decision of 28 

June 1999 and its modification of 2006: advisory, management, reulatory and regulatory with scrutiny committees 
4. The European Agencies and their classification in relation to:  

a) their involvement in the different kind of EU policies;  
b) the temporary or permanen institution;  
c) in relation to their tasks. 

5. European Environment Agency (EEA), European Food Safety Authority (EFSA), European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (EMCDDA) and REITOX network, European Network and Information Security Agency (ENISA) 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i 
Zarządzania 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C15 Nazwa przedmiotu: Procedury podejmowania działalności gospodarczej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V VII-X wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V VII-X wykład 15 

Prowadzący przedmiot : prof. dr hab. Roman Sowioski 

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawo gospodarczego publicznego 

Cele przedmiotu:    
1. Wskazanie podstawowych wymogów podejmowania działalności gospodarczej.  
2. Zapoznanie studentów z istniejącymi w Polsce systemami rejestracji działalności i obowiązujących w tym zakresie 

procedur.  
3. Uzyskanie po stronie studentów wiedzy na temat Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego i 

innych rejestrów podmiotowych.   
4. Wykształcenie umiejętności formułowania wniosków rejestrowych i spełniania wymogów prawnych podejmowania 

działalności gospodarczej. 
 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Znaczenie i rodzaje procedur administracyjno – gospodarczych; 
2. Procedury rejestracyjne; 
3. Procedury reglamentacyjne; 
4. Procedury uznawania zagranicznych uprawnieo do prowadzenia działalności gospodarczej; 
5. Procedury podejmowania działalności gospodarczej w wybranych paostwach UE. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny 

Literatura podstawowa:   
R. Sowioski, Rejestry i ewidencje działalności gospodarczej i przedsiębiorców, Wrocław 2007 
R. Sowioski, Wolnośd i ustawowa swoboda działalności gospodarczej, Wrocław 2007 
R. Sowioski, Ustawy regulujące swobodę gospodarczą, Szczecin 2005 
R. Sowioski, Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006 

Literatura uzupełniająca:  
C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:  Protection of the Person and Legal Diversity: in Europe and Abroad 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Interdependence and law 
2. The human person as the subject of the legal protection. The trans-national and the trans-regional dimension of the 

problem 
3. Conflicts between the protection of the rights of the citizen and legal protection of the person: examples from history 
4. The clashes between the protection of citizen’s rights and human rights: conflicts between different levels (national, 

international, supra-national) of protection of the rights: present problems 
5. Beyond human rights: in search of the protection of the existential manifestations of the human person:  

1) the protection of the personal identity and personal data;  
2) the duty of participation, responsibility and the including citizenship;  
3) the obligation to make use of the natural resources in a peaceful and non excluding way;  
4) ethical capital accumulation and ethical banking 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
Mark Gibney, Stanislaw Frankowski, Judicial Protection of Human Rights: Myth or Reality?  Book by; Praeger, 1999 
Christine Parker, Just Lawyers: Regulation and Access to Justice, Oxford University Press 1999 
Massimo La Torre, Constitutionalism and Legal Reasoning. A New Paradigm of Law,  

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C07 Nazwa przedmiotu: Przestępczośd gospodarcza 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 30 3 (III rok) 
4 (IV-V rok) 

 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 
 
 

niestacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Andrzej Wiśniewski 

Wymagania wstępne: Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa karnego materialnego udokumentowanego zdaniem egzaminu z tego 
przedmiotu. 

Cele przedmiotu:   
1. Analiza przepisów karnych mająca na celu wykształcenie umiejętności dokonywania wykładni przepisów prawa karnego, zwłaszcza 

przepisów części szczególnej, bazująca na orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. 
2. Przybliżenie problematyki przestępczości popełnianej przez przedsiębiorców, jak i przestępstw popełnianych na ich szkodę. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wyodrębnianie problematyki przestępczości gospodarczej z części szczególnej prawa karnego. 
2. Koncepcje prawa karnego gospodarczego, prawa karnego biznesu, przestępczości gospodarczej i prawa karnego przedsiębiorstw. 
3. Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. 
4. Szczególny charakter kar i środków karnych stosowanych w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. 
5. Czynny żal na etapie przygotowania, usiłowania i po dokonaniu przestępstwa określonego w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego. 
6. Przestępstwo nadużycia zaufania (niegospodarności, art. 296 k.k.). 
7. Przestępstwo korupcji w sektorze prywatnym (art. 296a k.k.). 
8. Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b k.k.). 
9. Przestępstwo oszustwa kapitałowego (art. 297 k.k.). 
10. Wyłudzenie odszkodowania z ubezpieczenia (art. 298 k.k.). 
11. Pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa związane z praniem brudnych dochodów (art. 299 k.k. i ustawa z 16.11.2000r. o 

przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu). 

12. Przestępstwa udaremnienia zaspokojenia wierzycieli (art. 300 § 1 i 2 k.k.). 
13. Tworzenie nowej jednostki w celu pokrzywdzenia wierzycieli, umyślne doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności (art. 301 

k.k.). 
14. Przestępstwa wybiórczego zaspakajania niektórych wierzycieli (art. 302 k.k.). 
15. Nieodpowiednie prowadzenie dokumentacji (art. 303 k.k., ustawa z 29.09.1994r. o rachunkowości oraz art. 60 i 61 k.k.s.). 
16. Wyzysk (art. 304 k.k.). 
17. Przestępstwa zakłócania przetargu (art. 305 k.k.). 
18. Podrabianie znaków identyfikacyjnych (art. 306 k.k.). 
19. Charakterystyka przestępstw określonych w art. 585-592 Kodeksu spółek handlowych. 
20. Przestępstwa bankowe. 
21. Przestępstwa ubezpieczeniowe. 
22. Przestępstwa w zakresie funduszy emerytalnych. 
23. Przestępstwa finansowe. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (III rok), egzamin (IV i V rok) 

Literatura podstawowa:  
G. Bogdan, K. Buchała, Z. Dwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.): 
Kodeks karny. Częśd szczególna, t. III, Kraków 2006. 
M. Bojarski, W. Radecki: Pozakodeksowe prawo karne, t. II i III, Warszawa 2003. 
O. Górniok (red.), M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, P. Hofmaoski, M. Kalitowski, A. Kamieoski, L.K. Paprzycki, E. Pływaczewski, W. Radecki, 
Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R.A. Stefaoski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006. 
J. Skorupka: Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2005. 
R. Zawłocki: Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Art. 300-302. Komentarz, Kraków 2001. 

Literatura uzupełniająca:  
K. Buchała, P. Kardas, J. Majewski, W. Wróbel: Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995.      
O. Górniok: Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, Warszawa 1995. 
O. Górniok: Prawo karne gospodarcze, Komentarz, Toruo 1997. 
H. Pracki: Przestępstwa gospodarcze w nowym kodeksie karnym. Nowa kodyfikacja karna, z. 15, Warszawa 1998. 
M. Prengel: Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, Toruo 2003. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C07 Nazwa przedmiotu: Przestępczośd nieletnich i postępowanie w sprawach nieletnich 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 30 3 (III rok) 
4 (IV-V 

rok) 
 

 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-V Semestr zimowy Wykład 15 

Prowadzący przedmiot: ks. dr Grzegorz Harasimiak  

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące prawa karnego związane z zajęciami obowiązkowymi z tego przedmiotu 
(nie musi oznaczad zdania obowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu). 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad skalę i charakterystykę zjawiska nazywanego przestępczością nieletnich (w tym zdobyd 

umiejętności analizy dostępnych danych statystycznych). 
2. Student powinien poznad ratio legis obecnych rozwiązao prawnych dotyczących nieletnich i tendencje w podejściu do 

prawnego uregulowania problematyki przestępczości nieletnich na tle ogólnego rysu ewolucji podejścia do 
odpowiedzialności nieletnich w ramach prawa karnego,. 

3. Student powinien poznad ogólną charakterystykę etiologii zachowao patologicznych nieletnich i adekwatnych sposobów 
reakcji, tak aby student wyrobił w sobie potrzebę szukania optymalnych rozwiązao w konkretnych przypadkach.  

4. Student powinien zdobyd wiedzę dotyczącą podstawowych zasad, instytucji i konstrukcji dotyczących odpowiedzialności 
nieletnich w obowiązującym modelu postępowania z nimi w Polsce, aby odpowiednio aplikowad literę prawa do 
konkretnych przypadków. 

 Metody dydaktyczne:  
1. Przekazywanie wiedzy teoretycznej oparte o posiadane już przez studentów wiadomości z zakresu prawa jak i obserwacje 

oraz doświadczenie z życia społecznego. 
2. Aktywizowanie studentów przez analizę konkretnych przypadków. 
3. Możliwośd praktycznego zetknięcia się z problematyką przez wyjście do Sądu Rodzinnego i Spraw Nieletnich oraz 

Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Uregulowania prawne dotyczące nieletnich na forum międzynarodowym. 
2. Uwarunkowania zachowao patologicznych dzieci i młodzieży. 
3. Model odpowiedzialności nieletnich w ramach prawa karnego na podstawie kodeksu karnego i ustawy o postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę (III rok), egzamin (IV-V rok) 

Literatura podstawowa:  
Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr. 88, poz. 553 ze zm.). 
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982r. Nr. 35, poz. 228 ze zm.). 
M. Korcyl-Wolska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Kraków 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
Staodo-Kawecka: Prawo karne nieletnich :od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007. 
G. Harasimiak: Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi, Szczecin 2001. 
L. Wieczorek: Przestępczośd i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Katowice 2005. 
G. Harasimiak: Obraz zachowao patologicznych dzieci i młodzieży w Szczecinie, w: T. Bukiet-Nagórska, Zagadnienia współczesnej 
polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C99 Nazwa przedmiotu: Psychiatria sądowa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr letni wykład 30 3/II i III 
rok/ 

4/IV-V rok/ 

C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Ewa Kramarz  

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu:   Zapoznanie studentów z głównymi nurtami współczesnej psychiatrii sądowej ze szczególnym uwzględnieniem 
wzajemnych związków między prawem a psychiatrią 
Szczegółowym celem jest nabycie przez studentów: umiejętności praktycznego wykorzystania usystematyzowanej wiedzy z zakresu 
psychiatrii sądowej 

 Metody dydaktyczne: : metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym . 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zagadnienia wprowadzające   
2. Psychiatria sądowa a opiniowanie w procesie karnym ; 

a. Biegli  
b. Opinia sądowo psychiatryczna 
c. Opiniowanie poczytalności 
d. Opiniowanie o stosowaniu leczniczych środków zabezpieczających 
e. Realizacja leczniczych środków zabezpieczających 
f. Badanie osób pokrzywdzonych 
g. Opiniowanie o zdolności do odbywania kary pozmienia wolności 
h. Tajemnica lekarska 

3. Częśd szczegółowa  
a. Psychozy schizofreniczne 
b. Choroby afektywne 
c. Zaburzenia osobowości 
d. Alkoholizm, narkomanie 
e. Symulacja i zaburzenia reaktywne 
f. Afekty kryminogenne 

4. Psychiatria sądowa a opiniowanie w postępowaniu cywilnym 
a. Ważnośd oświadczenia woli 
b. Ważnośd testamentu 
c. Ubezwłasnowolnienie 
d. Sprawy małżeoskie 
e. Sprawy opiekuocze 
f. Roszczenia 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – II i III rok/ egzamin – IV-V rok 

Literatura podstawowa:  
Bilinkiewicz , J. Landowski, P.Radziwiłłowicz  „Psychiatria. Repetytorium” ,PZWL 1999 r.  
M.Deslak, K.Spett ,A.Samusik , W.Wolter „Psychiatria w procesie karnym” Wyd.Prawnicze 1991 r. 
J.K. Gierowski, A.Szymusik (red) „Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z 
psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. CMUJ ,1996 r. 

Literatura uzupełniająca:  
B.Hołyst „Kryminologia” Wydawnictwa Prawnicze PWN ,1999 r. 
M.Nestorowicz „ Prawo medyczne” Toruo 2000 r. 
H.Sęk „ Spoleczna psychologia kliniczna” ,Warszawa 1991r. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   Representative Democracy and Government of the European Union 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
a. The principle according with which all the citizens of European Union “shall receive equal attention from its institutions, 

bodies, offices and agencies”. 
b. the representation of the Member States in the European Council by their Heads of State or Government and in the 

Council by their governments,  
c. The principle of democratical accountability of the Heads of State or Government and of the governments either to their 

national Parliaments, or to their citizens - different national experiences 
d. The right of the citizen to participate in the democratic life of the Union. The political parties at European level. The 

representative associations    
e. The duty of the institutions to maintain a transparent and regular dialogue with representative associations and civil 

society; 
f. The contribution of the National Parliaments to the good functioning of the Union.  
g. Inter-parliamentary co-operation; 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:  Sądownictwo konstytucyjne we współczesnej Europie 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr letni wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Przedmiot 
prowadzony 

tylko w 
języku 

angielskim 

niestacjonarne IV,V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu:   Wprowadzenie do najistotniejszych elementów dotyczących: 1) zapoznania się ze sądownictwem 
konstytucyjnym we wybranych doświadczeniach europejskich; 2) zapoznanie się z systemem sądownictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka; 3) Zapoznanie się ze systemem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Trybunału Pierwszego 
Stopnia; 4) Przygotowanie kandydata do występowania przed sądami konstytucyjnymi oraz sądami europejskimi. 

 Metody dydaktyczne: .       Metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Sądownictwo konstytucyjne. Sądownictwo międzynarodowe. Sądownictwo Europejskie. Złożony charakter sądownictwa 

konstytucyjnego 
2. Wybrany modele europejskiego sądownictwa konstytucyjnego: austriacki, niemiecki, włoski, hiszpaoski, polski. 

Porównanie zasady dostępu, zasady procesowe, techniki orzekania, skutki orzeczeo 
3. Europejski Trybunał Praw Człowieka: Zakres kompetencji. Obowiązujące prawo przedmiotowe. Zasady Proceduralne. 

Skutki Orzeczeo.  
4. Orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka wobec prawa paostw Rady Europy. W szczególności relacje między ty 

orzecznictwem a : 4.1. konstytucjami, 4.2. Ustawami oraz innych aktów powszechnie obowiązujących; 4.3. Orzecznictwo 
sądów konstytucyjnych oraz innych sądów krajowych5) Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz Trybunał Pierwszego 
Stopnia. Kompetencje. Organizacja. Zasady Proceduralne. 6) Skutki orzeczeo Europejski Trybunał Sprawiedliwości  
i Trybunał Pierwszego Stopnia. Woben Instytucji Europejski. W Europejskim i krajowym porządku prawnym. 

 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987 (wybrane fragmenty). 
Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 
2003 (wybrane fragmenty) 
M. Magdalena Koenig Witkowska (red.) A. Łazowski, R. Ostryhanski, Prawo instyticjonalne Unii Europejskiej, 2. wydanie, p. 299-
393 
Marek A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki Komentarz do Europejskiej Konwencji Prawe Człowieka, Kraków 2003 

Literatura uzupełniająca:  
Krzysztow Wójtowicz, Andrzej Bisztyga, Roman Wieruszewski, Krystian Complak, Mariusz Jabłooski, Bogusław Banaszak, System 
ochrony praw człowieka, Warszawa 2005 (wybrany fragmenty) 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C07 Nazwa przedmiotu:  Struktura przestępstwa w świetle współczesnej dogmatyki prawa 
karnego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr letni wykład 30 3 (III rok) 
4 (IV,V rok) 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Łukasz Pohl 

Wymagania wstępne:  Szczególnych wymagao wstępnych nie stawia się. Niemniej jednak istotnie pomocna w zrozumieniu 
wykładu jest wiedza przekazana studentowi (słuchaczowi) na zajęciach z prawa karnego materialnego, wstępu do prawoznawstwa  
i tzw. logiki prawniczej.  

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu problematyki wieloaspektowej (warstwowej, piętrowej) 

struktury przestępstwa. 
2. Student powinien przyswoid materię wyłożoną na wykładzie, co skutkowad winno zdobyciem przez niego kompetencji w 

przedmiocie teoretycznych podstaw odpowiedzialności karnej, kompetencji niezbędnych przy rozwiązywaniu szeregu 
problemów karnistycznych. 

Metody dydaktyczne:  Podczas wykładu stosowane będą różne metody dojścia do założonych wyżej celów nauczania. Metodą 
główną będzie metoda tzw. nauczania teoretycznego, która uzupełniana będzie i innymi metodami, w szczególności metodą tzw. 
aktywizującą,  metodą tzw. nauczania praktycznego oraz metodą samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Szczególnie reprezentatywne modelowe ujęcia struktury przestępstwa (W. Wolter, I. Andrejew, K. Buchała, A. Zoll,  

R. Dębski, W. Wróbel, M. Rodzynkiewicz, P. Kardas, Ł. Pohl, E. Beling, W. Sauer, E. Mezger, W. Gallas, H. Welzel). 
2. Objaśnienie merytorycznej zawartości poszczególnych elementów struktury przestępstwa i wskazanie okoliczności 

wyłączających możliwośd ich zaktualizowania się w tejże strukturze. 
3. Podsumowanie rozważao i uporządkowanie ustaleo z nich wynikających poprzez odwołanie się do koncepcji norm 

sprzężonych (sankcjonowanej i sankcjonującej), ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy ośrodkiem krakowskim 
(A. Zoll, P. Kardas) a ośrodkiem poznaoskim i szczecioskim (Ł. Pohl). 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną dla III roku; IV i V- egzamin 

Literatura podstawowa:  
Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973. 
Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawnośd czynu (zagadnienia ogólne), Warszawa 1982. 
Zoll A., O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, Krakowskie Studia Prawnicze 1990 rocznik XXIII. 
Rodzynkiewicz M., Modelowanie pojęd w prawie karnym, Kraków 1998. 
Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym, Poznao 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
Zielioski M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznao 1972. 
Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu, Warszawa 1978. 
Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995. 
Kardas P., Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym, Kraków 1999 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   The Legal Framework of the Cooperation Between Europe and 
Russia 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
a. The Foreign and Security Policy of the European Union after the Treaty of Lisbon 
b. The European Union and the UNO; The European Union and WTO; 
c. A scheme of the major lines of development of the Russian foreign policy: c1) the relations with USA, c2) the relation with 

Central Asia; c3) the relations with China in particular concerning the relations with the former coutries of Soviet Union. 
d. the agreement of 1994 establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of one 

part, and the Russian Federation, of the other part. 
e. the St. Petersburg summit of 2003, and the four common spaces: e1) the common Economic Space, e2) the common 

space of Freedom, Security and Justice, e3) the common space of external security; e4) the Common Sp[ace of Research 
and Education; 

f. the Common Spaces Road Map, 2005: the delicate issues of the negotiations of a new treaty between Russia and 
European Union;  

g. An issue of policy of law: IRIA’s: A New form of Regulatory Autorities;  

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   The Relationship between the European Space of Liberty, Security 
and Justice and the Common Security Policy in The Fight Against Terrorism 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

a. Treści merytoryczne przedmiotu:  Fight against terrorism and the protection of Human Rights: The decision of the ECJ: 
Kadi Al Barakaati (C-402/05 P and C-415/05 P) 

b. The Treaty of Lisbon: the interpretation of the solidarity clause of art. 42 § 7 TUE containing the obligation of aid and 
assistance in case of an armed attack. The obligation to act in accordance with Article 51 of the United Nations Charter 
and the range of the obligation going beyond the European Union. The extension of joint operations, humanitarian and 
other tasks to the fight against terrorism (art. 43 TEU). 

c. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 
d. The intelligence in the European Union. The beginning of the System SITCEN and its development: the Civilian Intelligence 

Cell (CIC), the General Operations Unit (GOU), the Communications Unit. The European Union Military Staff (EUMS) and 
its intelligence function  

e. Civil protection, Rapid Exchange of Information, The European Unit of Financial Information, Collection of Information and 
other means of preemptive action;  common system of civil protection; 

f. EUROPOL, and the Schengen Information System (SIS): the regulation of personal data collection for intelligence 
purposes; 

g. EUROJUST and The European Judicial Network: functions, liason magistrates; The European Judicial Training Network 
(EJTN) and the joint training of judges and prosecutors 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu: 10.0V27C02 

  
Nazwa przedmiotu:  Tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym 
 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr zimowy wykład 30 3 /II-III 
rok/ 

4 /IV-V 
rok/ 

C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Rita Jaworska-Stankiewicz   

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu historii starożytnej; z zakresu prawa rzymskiego; z zakresu wiedzy  
o społeczeostwie 
 

Cele przedmiotu:   
Nabycie podstawowych umiejętności: historycznego podejścia do prawa, ułatwiającego przewidywanie kierunku rozwoju prawa 
współczesnego poprzez spostrzeganie procesu kontynuacji tradycji prawa rzymskiego w polskim Kodeksie cywilnym, także poprzez 
analizę „powrotów” po 1989 r. pojęd czy konstrukcji wywodzących się z prawa rzymskiego; analizowania źródeł rzymskich, 
będących wzorem techniki, dialektyki i metod argumentacji prawniczej; posługiwania się rzymską terminologią prawniczą jako 
językiem uniwersalnym dla rozmaitych systemów prawnych 
 

 Metody dydaktyczne:  
1. metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy; 
2. metoda nauczania teoretycznego; 
3. metoda aktywizująca 

 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Czy prawo rzymskie przestało istnied? 
2. Recepcja prawa rzymskiego w Polsce 
3. Rozwiązania rzymskie w polskim prawie cywilnym, z uwzględnieniem podziału na: 

a. częśd ogólną 
b. własnośd i inne prawa rzeczowe 
c. zobowiązania 
d. spadki 
e. prawo rodzinne i opiekuocze 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną /II-III rok/, egzamin /IV-V rok / - na podstawie koocowej pracy pisemnej 
 

Literatura podstawowa:  
W. Rozwadowski, Tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym, w: System prawa prywatnego. Prawo cywilne – częśd ogólna,  
t. 1, Warszawa 2007, ss. 1-28. 
Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
Ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) 
Władysław Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Warszawa 1991. 
M.Kuryłowicz, Prawo rzymskie; historia – tradycja – współczesnośd, wyd. UMCS, Lublin 2006 r. 
Gai Institutiones. Tekst i przekład. Z języka łacioskiego przełożył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Rozwadowski, wyd.  
I, Poznao 2003. 

 

Literatura uzupełniająca:  
System prawa prywatnego, pod red. Zbigniewa Radwaoskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 
K Kolaoczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1973. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C08 Nazwa przedmiotu:  Ustrój organów ochrony prawnej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr 
zimowy wykład 

30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 

niestacjonarne IV,V Semestr 
zimowy 

wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Danuta Tarnowska 

Wymagania wstępne:  Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania 
karnego, prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, umiejętnośd posługiwania się kodeksem karnym, kodeksem 
postępowania karnego, kodeksem postępowania administracyjnego,  pozytywna ocena egzaminacyjna z w/w przedmiotów    

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej 
2. Student powinien nabyd umiejętności analizowania podstawowej siatki pojęciowej ustroju organów ochrony prawnej aby 

posługiwad się nimi podczas aplikacji prawniczych oraz przyszłej pracy    

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego,  

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wiadomości wstępne 
2. Źródła prawa w Konstytucji RP 
3. Trybunały w Polsce 
4. Organy wymiaru sprawiedliwości 
5. Quasi-sądowe organy orzekające 
6. Organy kontroli paostwowej i ochrony prawa 
7. Podmioty obsługi prawnej 
8. Rzecznicy interesu społecznego 
9. Organy porządku publicznego i ścigania karnego 

 

Forma i warunki zaliczenia: : Egzamin 

Literatura podstawowa:  
red. B. Szmuli, M. Żmigrodzki: Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2003 
K. Sitkowska: ustrój organów ochrony prawnej. Zestaw wykładów, Kazusy, Zbiór ustaw, Toruo 2008 

Literatura uzupełniająca:  
S. Serafin, B. Szmulik: Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007 
red. S. Sagan,: Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C12 Nazwa przedmiotu: Wiktymologia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr letni wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 niestacjonarne IV,V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Gorazdowski 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu socjologii, psychologii, kryminalistyki i innych nauk penalnych 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu wiktymologii w tym mechanizmów stawiania się ofiarą 

(czynniki wiktymogenne), 
2. Student powinien poznad relacje pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą, poznad systematykę (typy) ofiar, układy 

wiktymologiczne oraz rolę wiktymologii w dowodzeniu sprawstwa i w działaniach wykrywczych organów ścigania.  
 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wiktymologia ogólna, przedmiot i zakres stosowania. 
2. Pokrzywdzony i jego sytuacja prawna. 
3. Typologie ofiar przestępstw. 
4. Relacje pomiędzy sprawcą a ofiarą przestępstwa. 
5. Udział ofiary w przestępstwie. 
6. Układy wiktymologiczne. 
7. Rola wiktymologii w dowodzeniu sprawstwa i innych działaniach organów ścigania. 
8. Profilaktyka wiktymologiczna. 

 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
Hołyst B.; Wiktymologia wyd. III, Warszawa 2006. 
Podgórski R.A.; Metody badao socjologicznych, Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Bydgoszcz 2007. 
Wódz J.; Socjologia dla prawników i politologów, Warszawa 2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Hołyst B.; Suicydologia, Warszawa 2001. 
Hołyst B. ; Socjologia kryminalistyczna, tom I i II, Warszawa 2007. 
Hołyst B. ; Kryminologia, wydanie IX rozszerzone, Warszawa 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:  Współczesne ustroje paostwowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr letni wykład 30 3 (III rok) 
4 (IV,V rok) 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Tadeusz Smolioski 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o ustroju paostwa polskiego, prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego 
publicznego 

Cele przedmiotu:   
1. Zapoznanie studentów z systemami ustrojowymi paostw współczesnych. 
2. Zaznajomienie studentów ze specyfiką funkcjonowania naczelnych organów władzy w systemach ustrojowych paostw europejskich oraz 

Stanach Zjednoczonych. 
3. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu praktyki konstytucyjnej w paostwach demokratycznych, na przykładzie 

omawianych w ramach wykładu instytucji prawnych. 

 Metody dydaktyczne:  Wykład prowadzony metodą konwersatoryjną, oparty o analizę przepisów ustaw zasadniczych funkcjonujących w 
omawianych w ramach wykładu paostwach. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
WIELKA BRYTANIA  
1. System partyjny w Wielkiej Brytanii 
2. Władza ustawodawcza 
3. Izba gmina 
4. Izba lordów 
5. Stanowienie ustaw w Wielkiej Brytanii 
6. Sankcja królewska 
7. Rząd i gabinet 
8. Odpowiedzialnośd parlamentarna rządu 
9. Odpowiedzialnośd parlamentarna rządu 
NIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA 
1. Ustawa zasadnicza   
2. Bundestag 
3. Bundesrat 
4. Tryb stanowienia ustaw 
5. Prezydent RFN 
6. Rząd 
REPUBLIKA FRANCUSKA 
1. Konstytucja V republiki 
2. Prezydent republiki 
3. Rząd republiki 
4. Zgromadzenie Narodowe i Senat 
5. Rada Konstytucyjna i Rada Stanu 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ 
1. Władza ustawodawcza 
2. Tryb stanowienia ustaw 
3. Senat 
4. Izba Reprezentantów 
5. Prezydent 
6. System partyjny 
SZWAJCARA 
1. Parlament (Zgromadzenie Federalne) 
2. System wyborczy 
3. Rząd (Rada Federalna) 
4. Prezydent Federacji 
5. Trybunał Federalny 

Forma i warunki zaliczenia: dla III roku zaliczenie z oceną dla IV i V roku  Egzamin pisemny obejmujący pytania o charakterze teoretycznym, 
dotyczące każdego z omówionych w ramach wykładu paostw 

Literatura podstawowa:  A. Pułło, Ustroje paostw współczesnych, LexisNexis, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  E. Gdulewicz (red.), Współczesne ustroje paostwowe, Lublin 1997. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu: Zasady tworzenia prawa w Polsce i Unii Europejskiej 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Ciapała, dr Przemysław Mijal 

Wymagania wstępne: Znajomośd prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności systemów źródeł prawa i ich 
specyfiki. Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów wiedzy w zakresie zasad tworzenia prawa w ramach krajowego oraz unijnego systemu 
źródeł prawa determinowanych regulacjami prawnymi oraz orzecznictwem sądowym. Przedstawienie podstawowych reguł 
tworzenia, stosowania oraz obowiązywania prawa, jak również praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy przy analizie tekstów 
aktów prawnych, orzeczeo sądowych i rozwiązywaniu kazusów. Zapoznanie się z orzecznictwem Trybunał Konstytucyjnego oraz 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zasad tworzenia prawa. 

Metody dydaktyczne:  Wykład: prezentacja, analiza. Konwersatorium: omawianie orzeczeo, dyskusja. Praktyka: rozwiązywanie 
kazusów. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie tworzenia prawa. (1h) 
2. Założenia polityki tworzenia prawa. (1 h) 
3. Model racjonalnego tworzenia prawa. (1h) 
4. Tworzenie prawa w Polsce - rozwiązania instytucjonalne. (1 h) 
5. Proces prawotwórczy-poziom krajowy, wojewódzki, samorządowy. (3 h) 
6. Techniki prawodawcze. (1 h) 
7. Procedura tworzenia prawa pierwotnego UE. (1h) 
8. Procedury tworzenia prawa pochodnego UE. (4 h) 

8.1 Rozwiązania instytucjonalne. 
8.2 Zjawisko komitologii. 
8.3 Prace nad projektami w Komisji. 
8.4 Udział Rady, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji. 

9. Konstrukcja aktów prawa pochodnego, doniosłośd uzasadnieo. (1h) 
10. Precedens jako źródło prawa. (1 h) 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin ustny 

Literatura podstawowa:  
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008. 
M. M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2008. 
A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe – Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny prawa człowieka, Kraków 2003. 
A. Michalska, S. Wronkowska, Zasady tworzenia prawa, Poznao 1993. 
S. Wronkowska, M. Zielioski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodawczy a jakośd prawa, Warszawa 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C12 Nazwa przedmiotu:  Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V Semestr zimowy wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 

niestacjonarne V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Marzena Wasilewska 

Wymagania wstępne:  znajomośd wiedzy z zakresu kryminalistyki i kryminologii oraz postępowania karnego 

Cele przedmiotu: 1. zapoznanie studentów z istotą międzynarodowej przestępczości i zagrożeniami, które wynikają z tego typu przestępczości; 2. zapoznanie 
studentów z historią międzypaostwowej walki ze zjawiskiem  międzynarodowej przestępczości;3. ukazanie procesu kreowania kompleksowej walki  
z międzynarodową przestępczością od momentu pojawienia się zjawiska międzynarodowego  przestępcy, poprzez podjęcie wykrycia czynu i ścigania jego sprawcy  
w drodze współpracy policji narodowych, aż do postawienia sprawcy przed międzynarodowym sądem i osądzeniu go stosownie do zbrodni, jaką popełnił;4. 
ukazanie roli i znaczenia międzynarodowej współpracy w walce   z przestępczością, ze szczególnym   uwzględnieniem roli Interpolu i Europolu       

 Metody dydaktyczne:  metoda wykładu teoretycznego    

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i istota przestępczości międzynarodowej; 
2. Geneza międzynarodowej przestępczości: indywidualnej i zorganizowanej; 
3. Pojęcie i istota międzynarodowej  przestępczości zorganizowanej; 
4. Rodzaje i struktura międzynarodowych grup przestępczych;    
5. Początek współpracy w zwalczaniu zjawiska międzynarodowej przestępczości. Inicjatywy zorganizowania międzynarodowej współpracy policyjnej przed  

I wojną światową; 
6. Przyczyny i uwarunkowania powstania Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej – MKPK ( poprzedniczki dzisiejszego Interpolu) i jej działalnośd przed 

II wojną światową. Naruszenie apolityczności MKPK i jej działalnośd w latach II wojny światowej; 
7. Przyczyny wznowienia działalności  MKPK po II wojnie światowej. Powstanie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej ( Interpol) i uchwalenie 

nowej konstytucji tej organizacji.  
8. Prawne podstawy działalności Interpolu i problem podmiotowości prawnej tej organizacji; 
9. Cele, zadania i struktura organizacyjna Interpolu. Administracja Interpolu;  
10. Metody i instrumenty sprawnej współpracy międzypaostwowej w ramach struktur Interpolu; 
11. Zakres i ograniczenia w działalności Interpolu. Zasady współpracy pomiędzy paostwami członkowskimi w ramach struktur Interpolu. Współpraca 

Interpolu  z paostwami, które  nie są członkami organizacji; 
12. Przedmiot działalności Interpolu i sposób walki organizacji z uniwersalną zbrodnią na przestrzeni lat. Wkład Interpolu w podnoszenie bezpieczeostwa 

międzynarodowego; 
13. Udział Interpolu w zwalczaniu poszczególnych przestępstw w ramach międzynarodowej przestępczości indywidualnej i zorganizowanej ( produkcja i 

dystrybucja narkotyków, handel żywym towarem; pornografia, proceder „prania  brudnych  pieniędzy”, fałszerstwa, kradzieże, oszustwa i inne 
przestępstwa) 

14. Problem międzynarodowego terroryzmu w działalności Interpolu; 
15. Interpol a zwalczanie prostytucji na świecie;  
16. Polska w strukturach Interpolu; 
17. Współpraca Interpolu z innymi organizacjami międzynarodowymi; 
18. Unia Europejska – współpraca paostw członkowskich w III filarze. Działalnośd Europejskiego Biura Policji – Europol; 
19. Koalicja antyterrorystyczna i jej wkład w bezpieczeostwo międzynarodowe; 
20. Globalizacja i zagrożenia z nią związane; 
21. Problematyka terroryzmu we współczesnym prawie międzynarodowym; 
22. Tendencje i uwarunkowania współpracy w zakresie bezpieczeostwa międzynarodowego; 
23. Poprawa współpracy w zakresie zwalczania przestępczości w Polsce i krajach Unii Europejskiej; 
24. Modele zwalczania przestępczości w Polsce i na świecie. Stany zagrożenia i sytuacje kryzysowe; 
25. Międzynarodowe trybunały karne po II wojnie światowej; 
26. Międzynarodowe trybunały karne ad hoc; 
27. Przyczyny powstania i cele działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego  w Rzymie; 
28. Zasięg działania i struktura  MTK; 
29. Funkcja publiczna a międzynarodowa odpowiedzialnośd karna; 
30. Postępowanie przed MTK – zainicjowanie postępowania, wykonanie wyroku; 
31. Rada Bezpieczeostwa ONZ a MTK 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
Gawłowicz I., Wasilewska M.A. Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością ( międzynarodowe trybunały karne, Interpol), Szczecin 2004; 
Gruszczak A. Unia europejska wobec przestępczości, Kraków 2002; 
Hołyst B. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej, w: „ Problemy Kryminalistyki”,  1990, nr 189 – 190; 
Kowoszko A. Międzynarodowa współpraca policji, Warszawa 2001; 
Mielnik B. Odpowiedzialnośd jednostek za przestępstwa międzynarodowe w poglądach współczesnej nauki prawa międzynarodowego, Kraków 2000; 
Ogonowski P. Międzynarodowy Sąd Karny – tworzenie jego podstaw” , w: „Paostwo i Prawo” 1998, nr 6; 
Pływaczewski W., Kędzierska G., Bogdalski P.: Unia Europejska – wyzwanie dla polskiej Policji, Szczytno 2003; 
Węgrzyn J. Status Interpolu w sferze prawa wewnętrznego , w: „Paostwo i Prawo”  1999, nr 2; 
Węgrzyn J. Prawne warunki funkcjonowania międzynarodowych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem Interpolu, w: Przegląd Policyjny”  2001, nr 2.   

 

Literatura uzupełniająca:  
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2.8. SYLABUSY – STUDIA NIESTACJONARNE / KIERUNEK: PRAWO 

 
 
 
 
 

 

PRZEDMIOTY 
OBOWIĄZKOWE 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-
Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 Nazwa przedmiotu: Historia powszechna prawa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   

 
 5 K 

obowiązkowy 
polski 

niestacjonarne I I, II wykłady 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  
Znajomośd historii powszechnej oraz wiedzy o społeczeostwie na poziomie szkoły średniej; na tym samym poziomie zdolnośd do samodzielnej pracy ze 
źródłami i literaturą przedmiotu  

 

Cele przedmiotu:   
1. Celem zajęd z przedmiotu Historia powszechna prawa jest przedstawienie w kontekście historycznym instytucji prawa publicznego tworzących 

ustrój paostwa oraz instytucji prawa sądowego. W ramach prowadzonych zajęd studenci poznają m. in. organizację, kompetencje i wzajemne 
relacje poszczególnych organów paostwa, które funkcjonowały w różnych okresach historycznych oraz ewolucję podstawowych instytucji 
materialnego i formalnego prawa karnego, cywilnego, familijnego i spadkowego.  

2. Zadaniem zajęd jest umożliwienie studentom dostrzeżenia związków pomiędzy obecnie obowiązującymi instytucjami prawa, a tymi 
obowiązującymi dawniej, dzięki czemu uzyskają umiejętności i kompetencje w postaci:  

- zdolności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa,  
- analizy wydarzeo i procesów historycznych dokonujących się w prawie,  
- dostrzegania ewolucji urządzeo prawnych,  
- porównywania instytucji prawnych obowiązujących w różnych paostwach na przestrzeni dziejów.  
3. Wiedza wyniesiona z zajęd da studentom sposobnośd pełniejszego zrozumienia istoty współczesnego paostwa i prawa. 
4. Celem dydaktycznym zajęd jest też wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnej pracy intelektualnej, a także potrzebnej w pracy 

prawnika systematyczności, rzetelności i spolegliwości.  

 Metody dydaktyczne:  wykład, dwiczenia, samodzielna praca z tekstem prawnym i prawniczym, krytyka źródeł. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Geneza paostwa i prawa – różne teorie dotyczące pochodzenia paostwa (m.in. teorie naturalnego rozwoju, podboju, umowy społecznej czy 

rozpadu wspólnoty rodowej).  
2. Paostwo i prawo w starożytnym Egipcie i Mezopotamii.  
3. Paostwo i prawo w starożytnych Atenach i Sparcie.  
4. Ustrój paostwa rzymskiego w okresie monarchii, republiki i cesarstwa.  
5. Istota i charakter paostwa i prawa w okresie feudalnym (monarchia patrymonialna, stanowa i absolutna we Francji, Anglii, Niemczech i w Rosji).  
6.  Ideologiczne podstawy nowoczesnego konstytucjonalizmu.  
7. Podstawowe zasady konstytucyjne: suwerennośd Narodu, podział lub jednolitośd oraz przedstawicielski charakter władz (ustawodawczej, 

wykonawczej i sądowniczej) – ich wybór, organizacja i kompetencje, jednolity lub złożony(federalny) charakter paostwa, paostwo prawa, 
pozycja jednostki w paostwie i ochrona praw człowieka i obywatela – ich geneza i kształt w wybranych ustrojach konstytucyjnych Francji (1791, 
1793, 1799, 1814, 1875), Stanów Zjednoczonych (1787), Niemiec (1919) i Anglii (tzw. konstytucja w znaczeniu materialnym).  

8. Geneza, systematyka i zasady nowożytnych kodyfikacji prawa cywilnego i karnego (Landrecht pruski – 1794, Kodeks Napoleona – 1804, 
Austriacki Kodeks Cywilny – 1811, Niemiecki Kodeks Cywilny- 1896, Francuski Kodeks Karny – 1810, Niemiecki Kodeks Karny – 1871, Rosyjski 
Kodeks Karny – 1903).  

9. Geneza, systematyka i zasady nowożytnych kodyfikacji procedury karnej i cywilnej (Francuska Procedura Cywilna – 1806, Rosyjska Ustawa 
Postępowania Karnego 1864).  

10. Geneza i zasady cywilnego i karnego prawa angielskiego.  

Forma i warunki zaliczenia: : egzamin pisemny – opisowe odpowiedzi na trzy otwarte pytania w czasie 45 minut, pytanie 1 – paostwo i prawo w 
Starożytności, pytanie 2 – prawo publiczne, pytanie 3 – prawo prywatne 

Literatura podstawowa:  
K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju paostwa, wydanie drugie poprawione, Ars boni et aequi, 
Poznao;  
A. Gulczyoski, B. Lesioski, J. Walachowicz, J. Wieworowski, Historia paostwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wydanie drugie poprawione i 
zmienione, Ars boni et aequi, Poznao;  
G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowski, M. Paszkowska, K. Rajewski, Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, LIBER, Warszawa 1996;  
M. Sczaniecki, Powszechna historia paostwa i prawa, wydanie VII zmienione, PWN, Warszawa 1994;  
B. Lesioski, W. Rozwadowski, Historia prawa, PWN, Poznao 1980;  
T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2000;  
M. Wąsowicz, Historia ustroju paostw Zachodu, zarys wykładu, LIBER Warszawa 1998.  

Literatura uzupełniająca:  
M. Morabito, D. Bourmaud, Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789-1958), Białystok 1996;  
A. Pułło, Ustroje paostw współczesnych, LexisNexis, Warszawa 2006;  
Podstawy materialne paostwa. Zagadnienia historyczno-prawne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006;  
F. Ryszka, Paostwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie paostwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław 1985;  
H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995;  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P03 Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 9 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  wiedza o języku na poziomie absolwenta liceum 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien nabyd umiejętnośd wykorzystania wiadomości z zakresu logiki w praktyce pracy myślowej. 
2. Student powinien nabyd umiejętnośd precyzyjnego wysławiania się i zwracania uwagi na sposób wysławiania innych. 
3. Student powinien nabyd umiejętnośd weryfikacji i reakcji na ewentualne błędy w rozumowaniu. 
4. Student powinien nabyd umiejętnośd uzasadniania twierdzeo oraz wynajdywania niezgodności norm i korzystania z reguł 

kolizyjnych. 
5. Student powinien nabyd umiejętnośd poprawnego stosowania spójników mowy potocznej. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd logicznej analizy zdarzeo i procesów 
7. Student powinien nabyd umiejętnośd posługiwania się podstawowymi typami wykładni i wnioskowao prawniczych 

 Metody dydaktyczne:  metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda problemowa, metoda oparta na praktycznej 
działalności studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków słownych (znak, język, kategorie syntaktyczne)   
2. Nazwy (pojęcie nazwy, podziały nazw, stosunki między zakresami nazw, terminy prawne)  
3. Definicje (podziały definicji, warunki poprawności definicji) 
4. Zdanie w sensie logicznym (rodzaje zdao, struktura zdania, wypowiedzi niezupełne, funkcje zdaniowe) 
5. Podstawowe pojęcia teorii relacji (relacje porządkujące, relacje równościowe) 
6. Podział logiczny (klasyfikacja, typologia, partycja) 
7. Przyczyny nieporozumieo 
8. Funktory prawdziwościowe a spójniki mowy potocznej (negacja, koniunkcja, alternatywa nierozłączna, alternatywa 

rozłączna, dysjunkcja, równoważnośd, implikacja i stosunek wynikania) 
9. Wypowiedzi modalne (interpretacja słów „musi” i „może”) 
10. Pytania i odpowiedzi  
11. Wnioskowanie dedukcyjne i jego podstawy logiczne (wnioskowanie; proces wnioskowania a stosunek wynikania, funkcja 

logiczna, tautologia, wnioskowanie dedukcyjne, zaprzeczanie zdaniom złożonym, transpozycja, prawa o budowie 
sylogistycznej, współczesny a tradycyjny rachunek nazw. związki kwadratu logicznego, konwersja, obwersja, 
kontrapozycja, sylogizm prawniczy  

12. Wnioskowania uprawdopodobniające (wnioskowanie redukcyjne, wnioskowanie indukcyjne, wnioskowanie z analogii) 
13. Myślenie kierowane z góry postawionymi zadaniami (myślenie spontaniczne a myślenie kierowane zadaniami, 

dowodzenie wprost i nie wprost, sprawdzanie, wyjaśnianie i hipotezy wyjaśniające 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie - pytania problemowe (zadania). Zaliczenie na podstawie kolokwium koocowego lub na 
podstawie kolokwiów cząstkowych 

Literatura podstawowa:  Z. Ziembioski „Logika praktyczna”, Warszawa 2007, Wydawnictwo PWN 

Literatura uzupełniająca:  
K.Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965r. , Wydawnictwo PWN (albo wydania późniejsze) 
Mała encyklopedia logiki, red. W.Marciszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdaosk-Łódź, 1988 
S.Lewandowski, A.Malinowski, J.Petzel, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, LexisNexis, Warszawa 2004 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P03 Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 9 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II wykłady 30 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  standardowe dla studenta I-go roku prawa 

Cele przedmiotu:   zrozumienie podstawowych pojęd i kategorii z dziedziny logiki prawniczej i zdolności posługiwania się nimi w 
praktyce; logicznej analizy zdarzeo i procesów; posługiwania się podstawowymi typami wykładni i wnioskowao prawniczych; 
uzasadniania twierdzeo; 

 Metody dydaktyczne: 1. Metoda problemowa.2. Metoda podająca 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków 
2. Nazwy  
3. Stosunki między zakresami nazw  
4. Definicje  
5. Zdanie  
6. Przyczyny nieporozumieo 
7. Funktory prawdziwościowe a spójniki mowy potocznej 
8. Wypowiedzi modalne  
9. Pytania i odpowiedzi  
10. Uzasadnianie bezpośrednie  
11. Wnioskowanie dedukcyjne i jego podstawy logiczne  
12. Wnioskowania uprawdopodobniające  
13. Myślenie kierowane z góry postawionymi zadaniami 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny (pytania otwarte) 

Literatura podstawowa:  Z. Ziembioski „Logika praktyczna”. począwszy od wydania XII.  

Literatura uzupełniająca:  
K.Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965r. (albo wydania późniejsze) 
Mała encyklopedia logiki, red. W.Marciszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdaosk-Łódź, 1988 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.5V27P04 Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 9 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  podstawowa wiedza z zakresu Wstępu do prawoznawstwa 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd kompleksową, usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, 
2. Student powinien zdobyd umiejętności pracy z aktami prawnymi, 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego i interaktywnego oraz metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. zagadnienia historyczne i wprowadzające, 
2. źródła prawa w polskim systemie prawnym, 
3. zasady konstytucyjne, 
4. prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela, 
5. gwarancje zgodności prawa z Konstytucją, ze szczególnym uwzględnieniem TK. 
6. Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe, status prawny posła i senatora RP, 
7. Prezydent, 
8. Rada Ministrów. 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium semestralnego. 

Literatura podstawowa:  
A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe – konstytucja źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka, 2003. 
W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, 2006. 
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, 2007. 
Konstytucja RP i inne akty prawne. Teksty jednolite. Wprowadzenie: L. Garlicki, 2008.  

Literatura uzupełniająca:  
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, 2007. 
W. Skrzydło, Wolności i prawa człowieka w Konstytucji RP, 2008. 
M. Granat, M. Zubik, Prawo konstytucyjne. Kazusy i dwiczenia, 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.5V27P04 Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 9 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I I, II wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o ustroju i historii paostwa polskiego. 

Cele przedmiotu:   
1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa konstytucyjnego oraz z Konstytucją RP. 
2. Zapoznanie studentów z konstytucyjnym systemem źródeł prawa i jego hierarchicznością oraz tego konsekwencjami w procesie stosowania prawa. 
3. Zaznajomienie studentów z ramami instytucjonalnymi w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. 
4. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę o przysługujących wolnościach i prawach oraz środkach ich ochrony. 
5. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prowadzenia wykładni 

przepisów wraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków. 
6. Student powinien zdobyd umiejętności posługiwania się materiałem prawnym z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym poprzez jego zastosowanie w 

konkretnej sprawie 

 Metody dydaktyczne:  Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, podczas którego omawiane są najważniejsze zagadnienia i dylematy związane ze stosowaniem 
polskiej konstytucji. Na wykładzie, stosownie do tematyki, omawiane jest również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zagadnienia wstępne prawa konstytucyjnego. 

a) Pojęcie 
b) cechy konstytucji 

2. Zasady naczelne polskiej konstytucji. 
3. Źródła prawa w polskiej konstytucji. 

a) Konstytucja 
b) Ustawa 
c) Rozporządzenie z mocą ustawy 
d) Ratyfikowana umowa międzynarodowa 
e) Rozporządzenie 
f) Akty prawa miejscowego 

4. Status jednostki w paostwie polskim. 
a) wolności i prawa osobiste 
b) wolności i prawa polityczne 
c) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, 
d) środki ochrony wolności i praw 

5. Sejm. 
6. Senat. 
7. Prezydent. 

a) wybory 
b) pozycja ustrojowa 
c) kompetencje 

8. Rada Ministrów. 
9. Władza sądownicza. 
10. Kontrola konstytucyjności prawa. 
11. Organy regulujące i kontrolne. 
12. Samorząd terytorialny. 

a) wybory, 
b) zadania, 
c) nadzór nad samorządem terytorialnym. 

Forma i warunki zaliczenia: : Egzamin pisemny. 

Literatura podstawowa:  
P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, C.H. Beck, Warszawa 2005; 
L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2007; 
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2007; 

Literatura uzupełniająca:  
W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Verba, Lublin 2006. 
A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe, Zakamycze, Kraków 2003. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych 

 Kierunek:  Prawo 
Rodzaj studiów jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 

 
 Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: 4podstawowe wiadomości z zakresu historii starożytnej; z zakresu wiedzy o społeczeostwie 

Cele przedmiotu:   
1.Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu historii źródeł prawa rzymskiego oraz rzymskiego prawa prywatnego formalnego i materialnego; 
2.Zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności: historycznego podejścia do prawa, ułatwiającego przewidywanie kierunku rozwoju prawa 
współczesnego; analizowania źródeł rzymskich, będących wzorem techniki, dialektyki i metod argumentacji prawniczej  
i stanowiących grunt dla pierwszych kroków w dziedzinie hermeneutyki prawniczej; posługiwania się rzymską terminologią prawniczą jako językiem uniwersalnym 
dla rozmaitych systemów prawnych. 

 Metody dydaktyczne: metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy; metoda oparta na praktycznej działalności studentów; metoda nauczania teoretycznego; 
metoda nauczania praktycznego; metoda aktywizująca 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
Zagadnienia wstępne: przedmiot wykładu prawa rzymskiego; pojęcie prawa; rzymskie definicje prawa; charakterystyka prawa epoki niewolnictwa; doniosłośd 
prawa rzymskiego dla współczesnego prawoznawstwa; systematyka prawa rzymskiego; okresy historycznego rozwoju prawa; rzymskie podziały prawa; prawo 
względne i bezwzględne; prawo względnie i bezwzględnie obowiązujące; prawo w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym; obowiązywanie normy prawnej w 
miejscu i w czasie; interpretacja prawa; prawo materiale i prawo formalne; źródła poznania i powstania prawa. 
Źródła prawa rzymskiego: prawo zwyczajowe; ustawa; edykt pretorski; uchwały senatu; nauka prawa; konstytucje cesarskie. 
Zbiory prawa: przedjustyniaoskie zbiory prawa; nauczanie prawa; ustawodawstwo justyniaoskie. 
Losy prawa rzymskiego po kodyfikacji justyniaoskiej: prawo rzymskie we Wschodniej Europie; prawo rzymskie w Zachodniej Europie; prawo rzymskie w Polsce. 
Proces rzymski prywatny: prawo procesowe a prawo materialne; historyczny rozwój procesu rzymskiego; organizacja sądownictwa i dwufazowośd postępowania w 
procesie zwyczajnym; strony i ich zastępcy procesowi; zdolnośd sądowa, zdolnośd procesowa i legitymacja procesowa; proces legisakcyjny; proces formułkowy; 
egzekucja; ochrona pozaprocesowa; proces kognicyjny.     
Podmioty prawa i zdarzenia prawne: podmioty prawa; zdolnośd prawna; początek i koniec osobowości fizycznej; status libertatis; status civitatis; status familiae; 
przyczyny ograniczające zdolnośd prawną; osoby prawne; zdarzenia prawne; czynności prawne; pojęcie i podział czynności prawnych; wady oświadczenia woli; 
elementy składowe czynności prawnej; zastępstwo; zdolnośd do czynności prawnych. 
Prawo rzeczowe: rzeczy i prawa rzeczowe; władztwo faktyczne nad rzeczą; ochrona posiadania; pojęcie własności, treśd i ograniczenia; współwłasnośd; nabycie 
własności; ochrona prawa własności; prawa na rzeczy cudzej. 
Zobowiązania: pojęcie; źródła; przedmiot; podział; wielośd podmiotów; skutki niewykonania; zmiana podmiotów; umocnienie zobowiązao; umorzenie; źródła 
zobowiązao: kontrakty werbalne i literalne, kontrakty realne, kontrakty konsensualne, kontrakty nienazwane, pacta nuda i pacta vestita, zobowiązania jak gdyby z 
kontraktów, delikty, zobowiązania jak gdyby z deliktów.                                                
Prawo familijne: małżeostwo i konkubinat; skutki prawne małżeostwa; władza ojcowska; opieka i kuratela. 
Prawo spadkowe: pojecie spadku; dziedziczenie testamentowe; dziedziczenie beztestamentowe; dziedziczenie przeciwtestamentowe; nabycie spadku i jego skutki; 
ochrona prawna spadkobierców; legaty i fideikomisy; fideikomis uniwersalny. 
 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie. Na podstawie obecności i prac pisemnych. 

Literatura podstawowa:  
1.Władysław Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Warszawa 1991. 
2.Gai Institutiones. Tekst i przekład. Z języka łacioskiego przełożył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Rozwadowski, wyd. I, Poznao 2003. 
3.Instytucje Justyniana. Z jęz. łac. przełożył i przedmową opatrzył Cezary Kunderewicz, Warszawa 1986. 

Literatura uzupełniająca:  
9. Podręczniki: 

W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruo 1944. 
K Kolaoczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1973. 
M. Kuryłowicz, A. Wilioski, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008. 
W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990. 
W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962. 
R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1955. 
W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 1996. 

10. Repetytoria: 
A. Kacprzak, J. Krzynówek, Prawo rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2002. 

11. Encyklopedie: 
Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny. Pod red. W. Wołodkiewicza,  Warszawa 1986. 
W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998. 

12. Wybory źródeł: 
J. Rominkiewicz, E. Szymoszek, I. Żeber, Prawo rzymskie. Teksty źródłowe do dwiczeo, Wrocław 1998. 
W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Verba iuris. Regułu i kazusy prawa rzymskiego, Toruo 1995. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US :Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek:  Prawo 
Rodzaj studiów jednolite studia magisterskie 

   
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie 

 
KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 
 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I I,II wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu historii starożytnej; z zakresu wiedzy o społeczeostwie 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu historii źródeł prawa rzymskiego oraz rzymskiego prawa prywatnego 

formalnego i materialnego; 
2. Przekazanie podstawowych umiejętności: historycznego podejścia do prawa, ułatwiającego przewidywanie kierunku rozwoju prawa 

współczesnego; analizowania źródeł rzymskich, będących wzorem techniki, dialektyki i metod argumentacji prawniczej i stanowiących 
grunt dla pierwszych kroków w dziedzinie hermeneutyki prawniczej; posługiwania się rzymską terminologią prawniczą jako językiem 
uniwersalnym dla rozmaitych systemów prawnych 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego; metoda oparta na praktycznej działalności studentów; metoda samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Pojęcie prawa; znaczenie terminu „prawo rzymskie”; rzymskie definicje prawa 
2. Doniosłośd prawa rzymskiego dla współczesnego prawoznawstwa 
3. Systematyka prawa rzymskiego 
4. Rzymskie podziały prawa 
5. Źródła prawa rzymskiego 
6. Proces rzymski prywatny 
7. Podmioty prawa – zdolnośd prawna, osoby fizyczne (status libertatis, civitatis, familiae), osoby prawne 
8. Czynności prawne; zdolnośd do czynności prawnych 
9. Rzeczy i prawa rzeczowe 
10. Władztwo faktyczne nad rzeczą; ochrona posesoryjna 
11. Własnośd – pojęcie, nabycie, ochrona petytoryjna 
12. Prawa na rzeczy cudzej 
13. Zobowiązania – 
14. Źródła zobowiązao – kontrakty, pacta, jak gdyby kontrakty, delikty, jak gdyby delikty 
15. Prawo familijne – małżeostwo i konkubinat, władza ojcowska, opieka i kuratela 
16. Prawo spadkowe 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin; na podstawie pracy pisemnej 

Literatura podstawowa:  Władysław Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Warszawa 1991. 
Gai Institutiones. Tekst i przekład. Z języka łacioskiego przełożył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Rozwadowski, wyd. I, Poznao 2003. 

Literatura uzupełniająca:  
13.  Podręczniki: 
- W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruo 1944. 
- K Kolaoczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1973. 
- M.Kuryłowicz, A. Wilioski, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008 
- W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990. 
- W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1962. 
- R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1955. 
- W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 1996. 
14. Repetytoria: 
- A. Kacprzak, J. Krzynówek, Prawo rzymskie. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2002. 
15. Encyklopedie: 
- Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny. Pod red. W. Wołodkiewicza,      Warszawa 1986. 
- W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998. 
16. Wybory źródeł: 
- J. Rominkiewicz, E. Szymoszek, I. Żeber, Prawo rzymskie. Teksty źródłowe do dwiczeo, Wrocław 1998. 
- W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Verba iuris. Regułu i kazusy prawa rzymskiego, Toruo 1995. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów jednolite studia magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P03  Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba godzin Punkty ECTS: 
Typ 

przedmiotu 
Język 

wykładowy 

niestacjonarne 
I I dwiczenia 15 8 

P 
obowiązkowy 

polski 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk prawnych na poziomie absolwenta szkoły średniej, znajomośd podstawowych 
instytucji paostwa i prawa 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien nabyd umiejętnośd wyrażania się w sposób precyzyjny, adekwatny do omawianej tematyki, z użyciem specjalistycznego słownictwa języka 

prawniczego i zachowaniem dyscypliny językowej.  
2. Student powinien nabyd wiedzę na temat podstawowych zasad konstrukcji systemu prawa, umied dostrzegad relacje zachodzące pomiędzy tworzeniem a 

stosowaniem prawa. 
3. Student powinien nabyd wiedzę na temat zasad organizacji wymiaru sprawiedliwości – winien rozróżniad i prawidłowo umiejscawiad w systemie funkcje 

realizowane przez przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych.  
4. Student winien poznad podstawowe zasady sądowego i kierowniczego typu stosowania prawa, pojęcie domniemania, zasady oceny dowodów, pojęcie 

prawomocności, pojęci luzu decyzyjnego. 
5. Student powinien poznad pojęcie podmiotów prawa - osoby fizycznej, prawnej, pojęcia zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnej, obowiązku, 

uprawnienia, prawa podmiotowego, zdarzenia prawnego i czynności prawnej. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd prawidłowego posługiwania się pojęciami tworzenia, stosowania i wykładni prawa. 
7. Student powinien poznad pojęcie kultury prawnej, normy moralnej, dostrzegad relacje między prawem a moralnością. 
8. Student powinien nabyd umiejętnośd korzystania ze źródeł innych niż podręczniki (orzecznictwo, glosy, komentarze, prasa fachowa) w celu systematyzowania i 

uzupełniania wiedzy. Powinien nabyd umiejętnośd konfrontowania przeciwstawnych stanowisk teoretyków prawa. 

 Metody dydaktyczne:  metoda podająca, metoda problemowa; metoda oparta na praktycznej działalności studentów; metoda samodzielnego dochodzenia do 
wiedzy 

Tematyka zajęd: 
1. Rodzaje zawodów prawniczych 
2. Gałęzie prawa 
3. Pojęcie stosowania prawa 
4. Etapy i typy stosowania prawa 
5. Rodzaje luzów decyzyjnych 
6. Prawomocnośd formalna a prawomocnośd materialna 
7. Znaczenie formalne i materialnoprawne zwrotu „rozkład ciężaru dowodu” 
8. Domniemania prawne i faktyczne 
9. Zasady oceny dowodów 
10. Formy procesu 
11. Pojęcie podmiotu prawa 
12. Zdolnośd prawna, zdolnośd do czynności prawnych 
13. Osoby prawne 
14. Sytuacji prawne 
15. Prawo przedmiotowe i prawo w sensie podmiotowym 
16. Stosunki społeczne 
17. Stosunku prawne 
18. Pojęcie faktu prawnego 
19. Pojęcie kultury prawnej 
20. Wielośd systemów normatywnych 
21. Normy moralne i obyczajowe 
22. Relacje między prawem a moralnością i normami obyczaju 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i oceny aktywności studenta na zajęciach oraz uzyskanych pozytywnych ocen prac 
wykonywanych w ramach tych zajęd (udział w projektach, prace kontrolne, bieżące sprawdziany wiedzy), na podstawie kolokwium koocowego; zaliczenie w formie 
pisemnej lub ustnej; pytania testowe lub pytania  opisowe i problemowe  

Literatura podstawowa:  
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznao 2005;  
J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, Kraków 2002;  

Literatura uzupełniająca:  
Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do Nauk Prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008 
J.Jabłooska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Ars boni et aequi, Poznao 2000 
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Materiały do dwiczeo, red. M.Dybowski, Ars boni et aequi, Poznao 2003 
T.Stawecki, p.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck, Warszawa 2003  
Korybski, L. Leszczyoski, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2007 
M. Droba, Podstawy prawa, Plansze Becka, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów jednolite studia magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P03  Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba godzin Punkty ECTS: 
Typ 

przedmiotu 
Język 

wykładowy 

stacjonarne 
    8 

P 
obowiązkowy 

polski 
niestacjonarne I I wykład 30 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk prawnych na poziomie absolwenta szkoły średniej 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien nabyd umiejętnośd wyrażania się w sposób precyzyjny, adekwatny do omawianej tematyki, z użyciem 

specjalistycznego słownictwa języka prawniczego i zachowaniem dyscypliny językowej.  
2. Student powinien nauczyd się rozróżniad źródła prawa, poznad więzi statyczne i dynamiczne systemu prawa. Powinien posiąśd 

umiejętnośd zastosowania reguł kolizyjnych do rozstrzygania o obowiązywaniu norm wyinterpretowanych z przepisów  
3. Student powinien nabyd umiejętnośd korzystania z tekstów autentycznych z uwzględnieniem nowelizacji i derogacji.  
4. Student powinien nabyd umiejętnośd odróżniania rodzajów aktów prawnych oraz jednostek systematyzacyjnych w ich obrębie. 
5. Student powinien nabyd umiejętnośd prawidłowego posługiwania się pojęciami tworzenia, stosowania i wykładni prawa. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd korzystania ze źródeł innych niż podręczniki (orzecznictwo, glosy, komentarze, prasa fachowa) w 

celu systematyzowania i uzupełniania wiedzy. Powinien nabyd umiejętnośd konfrontowania przeciwstawnych stanowisk teoretyków 
prawa. 

 Metody dydaktyczne: Metoda podająca ,Metoda problemowa 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Przedmiot prawoznawstwa 
2. Podstawowe działy i dyscypliny prawoznawstwa 
3. Pojęcie i funkcje prawa  
4. Prawo jako przedmiot badao naukowych  
5. Norma postępowania  
6. Język prawa  
7. Proces tworzenia prawa 
8. Akty normatywne  
9. Rodzaje aktów normatywnych  
10. Obowiązywanie prawa  
11. Znajomośd prawa  
12. Wykładnia przepisów prawnych  
13. Stosowanie prawa  
14. Realizowanie i przestrzeganie prawa  
15. System prawa  
16. Podmioty prawa  
17. Sytuacje prawne  
18. Stosunek prawny  
19. Prawo a inne regulatory zachowao 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny – pytania wymagające odpowiedzi opisowych i pytanie problemowe (casus) 

Literatura podstawowa:  
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznao 2005;  
J.Nowacki, Z.Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze, Kraków 2002;  

 

Literatura uzupełniająca:  
A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do Nauk Prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008 
J.Jabłooska-Bonca, Wstęp do nauk prawnych, Ars boni et aequi, Poznao 2000 
T.Stawecki, p.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck, Warszawa 2003  
A. Korybski, L. Leszczyoski, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2007 
M. Droba, Podstawy prawa, Plansze Becka, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 Nazwa przedmiotu: Doktryny polityczno-prawne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 5 K 
obowiązkowy 

polski 
/niemiecki/ niestacjonarne II IV dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  
1. Podstawowe wiadomości z zakresu: historii politycznej, historii ustroju i prawa paostw europejskich, ogólnej nauki o paostwie i prawie oraz filozofii 

                (podstawowych kategorii pojęciowych ontologii, epistemologii i aksjologii).  
2. Podstawowe umiejętności w zakresie: ustnej i pisemnej komunikacji językowej (tzn. poprawnego językowo, precyzyjnego pojęciowo i spójnego logicznie 

wypowiadania się na określony temat) oraz  samodzielnego i systematycznego studiowania literatury przedmiotu.    

Cele przedmiotu:   
1.  Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu wiodących nurtów myśli politycznej i prawnej, stanowiących doktrynalne uzasadnienia współczesnych 

systemów prawa i ustroju paostw europejskich  . 

2. Wprowadzenie studentów w problematykę pojęciowych, ideowych i aksjologicznych podstaw  instytucji politycznych i prawnych, stanowiących 

przedmiot aktualnych dyskusji w społeczeostwach  wolnościowo-demokratycznych. 

3.  Student powinien zdobyd umiejętności samodzielnego orientowania się w aktualnie obowiązującym systemie prawa i polityki, szczególnie - 

umiejętności prawidłowej interpretacji  podstawowych zasad obowiązującego porządku prawnego, instytucji życia publicznego oraz trafnego 

rozpoznawania doktrynalnych podstaw  programów partyjnych  i propagowanych haseł  politycznych. 

4. Rozwinięcie u studentów umiejętności poprawnej komunikacji językowej, odpowiadającej standardom wypowiedzi prawniczych i naukowych oraz 

zachęcenie ich   do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach dotyczących problematyki społeczno-politycznej i prawnej 

 Metody dydaktyczne:  

1. Metoda samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o analizę tekstów źródłowych (fragmentów wybranych dzieł literatury politycznej i prawnej) i 
lekturę opracowao podręcznikowych.  

2. Metoda nauczania teoretycznego, objaśniająca zagadnienia poruszane w tekstach źródłowych i w podręcznikach, ze szczególnym uwzględnieniem 
wątków określonych przez studentów jako trudne do zrozumienia. 

3. Metoda aktywizująca studentów do samodzielnego rozpoznawania i podejmowania problemów badawczych oraz prezentowania ich w formie referatów, 

wypowiedzi w dyskusjach  prowadzonych w ramach zajęd, jak również ustnych lub pisemnych zapytao, kierowanych do wykładowcy w ramach 

indywidualnych konsultacji.   

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Formy pojęciowe paostwa: polis, civitas, starożytne imperium, paostwo feudalne, paostwo terytorialne, paostwo zwierzchnicze, paostwo narodowe, paostwo 

totalne, paostwo – stróż nocny, paostwo prawne, paostwo socjalne, paostwo – rzecz publiczna, paostwo – dobro wspólne,   współczesna definicja paostwa.    
Koncepcje genezy paostwa i władzy (paostwo z woli Boga, paostwo z woli natury, paostwo z woli człowieka, paostwo z idei absolutnej, paostwo z ducha narodu).  
Formy pojęciowe ustroju politycznego: monokracja, arystokracja, demokracja / monarchia, oligarchia, anarchia / teokracja, hierokracja, timokracja, biurokracja, 

ochlokracja / politea, republika / despocja, tyrania (jednostki, grupy, większości). Kryteria „dobrej” władzy; problem korupcji w sferze polityki (polis vs. oikos). 
Władza świecka i władza duchowna: władza Boga, władza magiczna, sakralizacja władzy świeckiej, cezaropapizm, papalizmu, idea  neutralności światopoglądowej 

paostwa. 
Problem legitymacji władzy: Władza z woli Boga, władza z woli ludu, władza z nakazu rozumu. 
Teorie suwerenności: Suwerennośd władcy, suwerennośd ludu, suwerennośd ludzkiego indywiduum, suwerennośd paostwa. Koncepcje racji stanu: Republikaoska 

racja dyktatury księcia, racja władzy absolutnej, racja rasy w „ paostwie stanu wyjątkowego”, racja faszystowskiego paostwa totalnego, dziejowa racja 
dyktatury klasy panującej. 

Koncepcje ograniczenia samowoli władzy publicznej: idea praworządności, idea rządów prawa, idea paostwa konstytucyjnego, idea paostwa prawnego, idea 
podziału władzy, idea godności i praw człowieka, idea demokracji wolnościowej. 

Antropologiczne podstawy doktryn politycznych i prawnych: problem społecznej i egoistycznej natury człowieka jako istoty cielesnej, rozumnej, duchowej w 
związku z praktyką w sferze moralności, prawa i polityki.  Miejsce jednostki w ramach politycznej wspólnoty jako podstawowe kryterium różnicujące 
współczesne nurty politycznych światopoglądów: Indywidualizm – anty-indywidualizm – transpersonalizm.  

Doktryny indywidualistyczne: liberalizm, anarchizm, myśl demokratyczna, myśl socjalna (socjalna demokracja wolnościowa). Doktryny anty-indywidualistyczne: 
konserwatyzm, nacjonalizm, rasizm, komunizm, komunitaryzm, solidaryzm. Doktryny trans-personalistyczne: personalizm, katolicka myśl społeczna; 

Koncepcje dobra wspólnego w relacji do potrzeb i interesów jednostkowych i partykularnych: Indywidualistyczne i socjalne pojęcie dobra wspólnego jako dobra 
realizującego się poprzez dobro jednostkowe wszystkich członków wspólnoty lub jako elementu składowego sprawiedliwości społecznej (dystrybutywnej), 
realizowanej w formie absolutnego minimum regulacji prawnych, gwarantujących zaspokojenie potrzeb życiowo koniecznych. Anty-indywidualistyczne 
(kolektywistyczne) pojęcie dobra wspólnego jako dobra osoby zbiorowej, nadrzędnej nad wchodzącymi w jej skład osobami indywidualnymi. 

Koncepcyjna geneza form pojęciowych prawa: pozytywizm, realizm, naturalizm (przyrodniczy), woluntaryzm prawniczy vs. idealizm, intelektualizm i metafizyczne 
koncepcje prawa natury; prawo prywatne i prawo publiczne; prawo przedmiotowe (obiektywne) - prawo podmiotowe (subiektywne), doktrynalne uzasadnienia 
instytucji własności; zagadnienie dualizmu bytu i powinności (faktów i norm); zagadnienie aksjologicznych podstaw prawa i polityki (absolutyzm, obiektywizm 
wartości vs. relatywizm, subiektywizm wartości); Teorie sprawiedliwości 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie 

Literatura podstawowa:  K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznao 2004. ; H. Olszewski , M. Zmierczak, Historia doktryn 
politycznych i prawnych, Poznao 1994.;Wybór tekstów źródłowych (sporządzony przez prowadzącego zajęcia). 

Literatura uzupełniająca: Podręczniki do historii doktryn politycznych i prawnych następujących autorów:  
 J. Baszkiewicz, F. Ryszka (1979), L. Dubel (2005), S. Filipowicz (2001), K. Grzybowski (1968), A. Sylwestrzak (2002), M. Król (2001), J.M. Kelly (2006). 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:   10.0V27K02 

  
Nazwa przedmiotu: Doktryny polityczno-prawne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   

 

 5 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III, IV wykład 30 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z historii na poziomie szkoły średniej, znajomośd podstawowego słownictwa z dziedziny 
prawoznawstwa.  
 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej  wiedzy z zakresu dominujących współcześnie doktryn polityczno-prawnych  

z uwzględnieniem ich genezy i rozwoju;     
2. Wskazanie na klasyczne ujęcia filozofów na temat paostwa i prawa, które zakorzeniły się w europejskim dyskursie 

politycznym;  
3. Wyrobienie umiejętności analizowania aktualnych doktryn politycznych, rozpoznawania ich  genezy i ich potencjalnych 

skutków polityczno-prawnych, a także wartości, na jakich    się opierają. 

 Metody dydaktyczne: Wykład zawierający informację i komentarz.   
    

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Klasyczne ujęcia antyku w zakresie rozważao nad demokracją, paostwem idealnym i  dobrem  wspólnym.     
2. Problem relacji między władzą świecką a  kościelną, między prawem bożym, naturalnym a  stanowionym w klasycznym 

ujęciu  myśli politycznej  średniowiecza i we współczesnych doktrynach politycznych.  
3. Znaczenie konstrukcji prawnonaturalnych i umowy społecznej z XVII i XVIII w.  dla rozumienia paostwa, prawa i praw 

podmiotowych. Problem relacji miedzy jednostką a władzą publiczną w dyskursie politycznym epoki nowożytnej.   
4. Współczesne ujęcia paostwa, prawa, wolności, własności, równości i praw jednostki w najważniejszych nurtach doktryn 

politycznych:  liberalizmu, socjalizmu, nacjonalizmu, konserwatyzmu, socjaldemokracji i w  nauczaniu społecznym  
kościoła katolickiego. 

5. Podstawowe różnice w rozumieniu pojęcia prawa: pozytywizm a jusnaturalizm.   
6. Zagadnienie sprawiedliwości w doktrynach europejskich.  
7. Warianty demokracji: liberalizm, republikanizm, komunitaryzm 

 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny, warunkiem przystąpienia jest zaliczenie konwersatorium   

Literatura podstawowa:  
K.Chojnicka, H.Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Ars boni et aequi, Poznao,  
najnowsze wydanie;  
Andrew Heywood, Ideologie polityczne.Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  
Inne podręczniki, w partiach odpowiadających tematyce wykładów: H.Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej; 
A.Sylwestrzak, Historia doktryn polityczno-prawnych; J.Justyoski, Historia doktryn polityczno-prawnych; L.Dubel, Historia 
doktryn politycznych i prawnych do kooca XIX wieku; M.Król, Historia myśli politycznej i prawnej od Machiavellego po czasy 
współczesne; S.Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej; Słownik historii doktryn politycznych, Wydawnictwo  Sejmowe;  
Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, Wyd. C.H.Beck  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K03 Nazwa przedmiotu: Filozofia prawa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 4 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III wykłady 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej 

Cele przedmiotu:   Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami filozofii prawa. Analizowanie doktryn filozoficzno-
prawnych. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Teoria i filozofia prawa jako dyscypliny prawoznawstwa 

2. Pojęcie prawa 
3. Logiczne koncepcje filozoficzno-prawne 
4. Analiza w naukach prawnych 
5. Argumentacyjne koncepcje w prawoznawstwie 
6. Koncepcje hermeneutyczne w prawoznawstwie 

7. Wyznaczniki dyrektyw i sposobów dokonywania wykładni prawa 
8. Rola sprawiedliwości. Optymalna wykładnia prawa 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  
S.Wronkowska, Z.Ziembioski, Zarys Teorii Prawa, Poznao 1997, 
J.Stelmach,B.Brożek, Metody prawnicze, Wolters Kluwer 2006, 
R.Piszko Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w prawoznawstwie i w praktyce prawniczej, Szczecin 
2007; 
R.Piszko, Prawo a normy pozaprawne, Szczecin  1996. 

 

Literatura uzupełniająca:  
R.Sarkowicz, J.Stelmach, Teoria prawa, Wyd.UJ, 1996. 
M.Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze 2000. 

 



 

 

 193 

 
 

Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno -Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K02 Nazwa przedmiotu: Historia prawa polskiego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 5 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III wykłady 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu historii I Rzeczpospolitej,  umiejętnośd analizy wydarzeo i procesów 
historycznych 

Cele przedmiotu:   Student powinien zdobyd umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii oraz analizy 
wydarzeo i procesów historycznych na zasadzie porównawczej oraz na tle dziejów powszechnych 

 Metody dydaktyczne: Metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Rozwój terytorialno-polityczny paostwa do XIII w. 
2. Ustrój polskiego paostwa publicznoprawnego w latach 1320-1764 
3. Lenna, unie, wielonarodowości i wielowyznaniowośd 
4. Reformy Oświecenia w Polsce w latach 1764-1795 
5. Systemy prawa w Polsce średniowiecznej 
6. Źródła i rozwój prawa sądowego w okresie Rzeczpospolitej szlacheckiej 
7. Charakterystyka prawa sądowego 

 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. 

Literatura podstawowa:  
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2007 
Borkowska-Bagieoska E., Krasowski K. Lesioski B. Walachowicz J., Historia pastwa i prawa Polski, Poznao 2007 

 

Literatura uzupełniająca:  
Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008 

 



 

 

 194 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P09 Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     10 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III, IV dwiczenia 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad podstawowe wiadomości  
z zakresu czynników kształtujących administrację publiczną, źródeł prawa i budowy aparatu administracyjnego. 

Cele przedmiotu:  Zasadniczym celem zajęd jest zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstawowych 
pojęd teorii prawa administracyjnego. Ponadto zapoznanie się przez studentów w możliwie szerokiej perspektywie z problematyką 
organizacji, funkcjonowania oraz form aktywności administracji publicznej. Także zdobycie przez  studentów umiejętności 
swobodnego poruszania się po aktach normatywnych charakterystycznych dla części szczegółowej prawa administracyjnego 

 Metody dydaktyczne:  Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz 
stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i podział prawa administracyjnego 
2. Zasady prawa administracyjnego 
3. Źródła prawa administracyjnego i ich promulgacja  
4. Stosunek administracyjnoprawny, sytuacja administracyjnoprawna i inne podstawowe pojęcia prawa administracyjnego 
5. Prawne formy działania administracji publicznej 
6. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej 
7. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej  
8. Samorząd terytorialny 
9. Pracownicy administracji publicznej 
10. Kontrola administracji publicznej 
11. Pojęcie części szczegółowej w prawie administracyjnym 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z kolokwium 

Literatura podstawowa:  
J. Sługocki, Prawo administracyjne, Kraków 2007, 
J. Sługocki (red.), Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2008, I.Kraśnicka, R. Suwaj, Prawo administracyjne, Warszawa 2008,  
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, 
J. Bod (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, 
M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007, 
K. Miaskowska - Daszkiewicz, S. Serafin, B. Szmulik, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007, 
Z. Leooski, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006, 
Z. Leooski, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2006,  
M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady, Warszawa 2005, 
M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P09 Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 10 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III, IV wykłady 60 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Student powinien posiadad umiejętnośd rozumienia tekstów prawnych, posługiwad się regułami logicznego 
rozumowania i interpretowania przepisów. Powinien posiadad podstawowe wiadomości z prawoznawstwa i prawa 
konstytucyjnego. 

Cele przedmiotu:   Celem nauczania jest zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy teoretycznej oraz siatki pojęciowej.  
W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student powinien: posługiwad się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa 
administracyjnego, określad genezę tego prawa w kręgu kultury zachodnioeuropejskiej, wskazad przedmiot zainteresowania prawa 
administracyjnego, wymienid czynniki kształtujące administrację publiczną, rozróżniad wewnętrzny podział struktur, 
charakteryzowad budowę aparatu administracyjnego. Powinien także poznad prawo administracyjne materialne normujące 
wszystkie podstawowe sytuacje prawne obywatela. Powinien uzyskad umiejętności i kompetencje pozyskania wiedzy z zakresu 
podstawowych pojęd, zrozumienia form aktywności administracji publicznej paostwa, umiejętnośd klasyfikowania źródeł prawa 
administracyjnego oraz poznad i zrozumied charakter części szczegółowej prawa administracyjnego. Powinien swobodnie poruszad 
się po podstawowych aktach prawnych, charakterystycznych dla części szczegółowej prawa administracyjnego. Powinien również 
posiąśd znajomośd podmiotowych i przedmiotowych zakresów kompetencji organów administracji paostwa. 

 Metody dydaktyczne: Wykład, rozmowa kierowana, dyskusja. Do osiągnięcia celów nauczania wyżej założonych wykorzystane 
będą następujące metody: nauczania teoretycznego oraz nauczania praktycznego, a także metoda aktywizująca. Wykorzystane 
również będą takie pomoce dydaktyczne, jak: podstawowa literatura przedmiotu, graficzny obraz administracji publicznej, przepisy 
prawne 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Administracja publiczna – pojęcie i cechy administracji publicznej 

2. Organizacja prawna administracji 

3. Istota i zakres prawa administracyjnego 

4. Zasady i źródła prawa administracyjnego 

5. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego 

6. Podmioty administrujące 

7. Prawne formy działania administracji publicznej 

8. Status prawny pracowników administracji 

9. Kontrola administracji 

10. Informatyzacja administracji 

11. Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin, Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu 

Literatura podstawowa:  
Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007.; 
J. Sługocki, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer 2007. ; 
M.Stahl (red) Prawo administracyjne, Warszawa 2009; 
M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca: 
Z. Leooski, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004. ; 
E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2006. ; 
A. Monarcha-Matlak, Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wolters Kluwer 2008.;. 
J. Bod, Prawo administracyjne, Wrocław 2007.; 
W.Maciejko, Osobowe prawo administracyjne, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne częśd ogólna i zobowiązania 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     10 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III, IV wykład 60 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:   Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni 
prawa, metod wykładni. Znajomośd podstawowych pojęd nauk prawnych i umiejętnośd posługiwania się nimi w toku analizy oraz wykładni tekstów prawnych. 

Cele przedmiotu:  Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz zobowiązao, a także umiejętności analizowania aktów prawa cywilnego 
oraz ich interpretowania i praktycznego stosowania. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem.  

Treści merytoryczne przedmiotu:   
Prawo cywilne częśd ogólna: 
1. Zagadnienia podstawowe: pojęcie prawa cywilnego i jego miejsce w systemie prawa, prawo cywilne jako częśd prawa prywatnego, źródła prawa cywilnego i historia 

źródeł, zdarzenia cywilnoprawne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe i jego nadużycie, zasady prawa cywilnego, obowiązywanie prawa cywilnego w ujęciu 
czasowym, podmiotowym i przestrzennym. 

2. Status osoby fizycznej: zdolnośd prawna, zdolnośd do czynności prawnych, inne atrybuty osoby fizycznej. 
3. Osoba prawna: pojęcie osoby prawnej, teoria organów, rodzaje osób prawnych. 
4.  Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy przyznają zdolnośd prawną: zdolnośd prawna tych jednostek, zdolnośd do czynności prawnych, 

rodzaje tzw. ułomnych osób prawnych. 
5. Czynnośd prawna: pojęcie czynności prawnej, rodzaje czynności Prawnych, forma czynności prawnych, oświadczenie woli, wykładnia oświadczeo woli, wady oświadczeo 

woli, dopuszczalna treśd czynności Prawnych, skutki prawne wadliwości czynności prawnych. 
6. Przedstawicielstwo: istota przedstawicielstwa, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnictwo, prokura. 
7. Przedawnienie roszczeo: pojęcie roszczenia majątkowego, wymagalnośd roszczenia. okresy przedawnienia, bieg, zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia. 
8. Terminy zawite. 
Prawo cywilne zobowiązania: 
1. Istota zobowiązao: pojęcie zobowiązania, wierzytelnośd jako prawo podmiotowe, przymusowa realizacja zobowiązao, zasada realnego wykonania zobowiązao, dług a 

odpowiedzialnośd, rodzaje odpowiedzialności, zobowiązania niezupełne, zobowiązania umowne. 
2. Istota i rodzaje świadczeo: istota świadczenia pieniężnego, zasada walutowości, zasada nominalizmu, zasada waloryzacji, odsetki, szkoda i jej wysokośd, wysokośd 

odszkodowania, sposoby naprawienia szkody, naprawienie szkody na osobie, zwrot nakładów i wydatków, świadczenia w zobowiązaniach przemiennych, upoważnienie 
przemienne. 

3. Wielośd dłużników i wierzycieli: zobowiązania podzielne i niepodzielne, zobowiązania solidarne, zobowiązania in solidum. 
4. Umowy w prawie zobowiązao: Istota i rodzaje umów, treśd i forma umów, culpa in contrahendo, umowa przedwstępna, ogólne warunki, wzory i regulaminy umów, 

umowy o świadczenie przez osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna.  
5. Bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, zbieg roszczeo z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami. 
6. Czyny niedozwolone: pojęcie, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnośd za czyn własny, odpowiedzialnośd za cudze czyny, odpowiedzialnośd 

za wykonywanie władzy publicznej, odpowiedzialnośd za zwierzęta, odpowiedzialnośd za rzeczy, odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstw, 
odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji, zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu. 

7. Wykonywanie zobowiązao: zasada swobody umów, przedmiot wykonania zobowiązania, podmioty uczestniczące w wykonaniu zobowiązania, miejsce i czas wykonania 
zobowiązania, wykonanie zobowiązania z umów wzajemnych, klauzula rebus sic stantibus, ius retentionis, dowody wykonania zobowiązania 

8. Skutki niewykonywania zobowiązao: istota, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności kontraktowej, pierwotna i wtórna niemożliwośd świadczenia, opóźnienie i zwłoka 
dłużnika, odszkodowanie umowne, zwłoka wierzyciela. 

9. Umowa sprzedaży: pojęcie, cechy i treśd stosunku sprzedaży, rękojmia za wady rzeczy sprzedanej, odpowiedzialnośd za niezgodnośd towaru z umową, gwarancja w 
umowie sprzedaży, szczególne rodzaje sprzedaży, sprzedaż, a inne umowy o przeniesienie własności lub praw majątkowych 

10. Umowa darowizny: pojęcie, cechy i treśd umowy darowizny, polecenie, odwołanie darowizny, obowiązek utrzymania darczyocy w razie niedostatku. 
11. Umowa najmu: pojęcie, cechy i treśd stosunku najmu, rękojmia za wady przedmiotu najmu, zmiany podmiotowe stosunku najmu, podnajem, najem lokali, umowa najmu, 

a inne umowy regulujące używanie rzeczy(umowa dzierżawy, użyczenia i leasingu). 
12. Umowa zlecenia: pojęcie, cechy i treśd stosunku zlecenia, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, zlecenie, a inne umowy o świadczenie usług. 
13. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia: pojęcie, skutki i potwierdzenie.  
14. Umowa o dzieło: pojęcie, cechy i treśd umowy o dzieło, rękojmia za wady dzieła, umowa o dzieło, a umowa o roboty budowlane. 
15. Umowa przechowania: pojęcie, cechy i treśd. 
16. Umowa pożyczki: pojęcie, cechy i treśd stosunku pożyczki, pożyczka, a umowa kredytu. 
17. Umowa poręczenia: pojęcie, cechy i treśd poręczenia, poręczenie a awal, następstwa zaspokojenia wierzyciela. 
18. Renta: pojęcie, cechy i treśd umowy renty, renta ze źródeł pozaumownych. 
19. Umowa spółki cywilnej, pojęcie, cechy i treśd umowy spółki, stosunki majątkowe  a odpowiedzialnośd za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki a reprezentacja, zmiana 

składu osobowego. 
20. Umowa ugody: pojęcie, cechy i treśd umowy ugody, wady oświadczeo woli, umowa ugody a ugoda sądowa. 
21. Weksel: charakter zobowiązania wekslowego i odpowiedzialności wekslowej; rodzaje weksli i podstawowe klauzule wekslowe. 
 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie sześciu pytao opisowych (3 pytania z cz. ogólnej prawa cywilnego i 3 pytania z zobowiązao). 
W sesji zimowej odbędzie się nieobowiązkowe kolokwium (w formie 4 pytao opisowych), podczas którego studenci mają możliwośd zaliczenia części ogólnej prawa cywilnego. 
Uzyskanie oceny co najmniej dobrej spowoduje zwolnienie z zaliczania tej części materiału podczas egzaminu koocowego z przedmiotu. 

Literatura podstawowa:   
B. Ziemianin, Z. Kuniewicz,  Prawo cywilne, częśd ogólna, wyd. Ars boni et aequi, Poznao 2007. 
Z. Radwaoski, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
Z. Radwaoski, A. Olejniczak, Zobowiązania-częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008. 

Z. Radwaoski, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania-częśd szczegółowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:   
M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, tom 1, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2007. 
Z. Radwaoski (red.), System prawa prywatnego, tom 2, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2008. 
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, częśd ogólna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.  
E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, tom 5,  Prawo zobowiązao – częśd ogólna, wyd.  C.H. Beck, Warszawa 2006. 
J. Panowicz-Lipska (red.),System prawa prywatnego, tom 7 i 8 Prawo zobowiązao – częśd szczegółowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów:  studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne częśd ogólna i zobowiązania 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     10 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III, IV dwiczenia 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:   Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, 
metod wykładni. Znajomośd logiki. Rozumienie podstawowych pojęd nauk Prawnych oraz umiejętnośd posługiwania się nimi przy analizie i wykładni tekstów aktów prawnych.  

Cele przedmiotu: Zdobycie umiejętności stosowania podstawowych instytucji prawa cywilnego oraz prawa zobowiązao. Zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami 
cywilnoprawnymi w toku wykładni i stosowania prawa zobowiązao oraz dokonywania podstawowych czynności prawnych, w tym zwłaszcza polegających na zawieraniu umów; 
zrozumienia roli prawa cywilnego w obrocie prawnym. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą praktyczną w formie symulacji oraz metodą aktywizującą.  

Treści merytoryczne przedmiotu:   
Prawo cywilne częśd ogólna: 
1. Prawo podmiotowe. Analiza Kodeksu cywilnego pod kątem przepisów kształtujących roszczenia, zarzuty oraz uprawnienia kształtujące. Omówienie wybranych przykładów.  
2. Obowiązywanie prawa cywilnego w ujęciu czasowym. Analiza przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 94, ze zm.). 

Omówienie zastosowania tych przepisów na podstawie wybranych przykładów (np. instytucji umowy przedwstępnej w ujęciu obecnym i sprzed nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z 
14 lutego 2003r., o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r., Nr 49, poz. 408). 

3. Podmioty stosunku cywilnoprawnego. Analiza wybranych przepisów ustaw regulujących ustrój oraz tworzenie niektórych osób prawnych, np. Kodeksu spółek handlowych, ustawy o 

przedsiębiorstwach paostwowych, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy z 5 stycznia  1995r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolioskich, 

ustawa z 25 kwietnia 1997r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 1997r., Nr 15, poz. 469, ze zm.) , ustawa z dnia 21 lipca 1984r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecioskiego (Dz.U. z 1984r., Nr 36, 

poz. 190, ze zm.) 

4. Zdolnośd prawna oraz zdolnośd do czynności prawnych. Rozwiązywanie kazusów prawniczych oraz analiza orzecznictwa. 
5. Oświadczenie woli. Analiza Kodeksu cywilnego oraz wybranych fragmentów ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz. 59, ze zm.) pod kątem przepisów 

regulujących oświadczenia woli.  
6. Czynnośd prawna. Analiza Kodeksu cywilnego pod kątem przepisów regulujących różne rodzaje czynności prawnych. Sporządzenie wzoru wybranej umowy.  
7. Wady oświadczeo woli. Rozwiązywanie kazusów prawniczych oraz analiza orzecznictwa. 
8. Sposoby zawierania umów. Rozwiązywanie kazusów prawniczych oraz analiza orzecznictwa. 
9. Przedstawicielstwo. Rozwiązywanie kazusów prawniczych, analiza orzecznictwa oraz sporządzenie dokumentów różnego rodzaju pełnomocnictw oraz prokury. 
10. Przedawnienie. Analiza Kodeksu cywilnego pod kątem przepisów regulujących przedawnienie roszczeo. Obliczanie terminu wymagalności oraz przedawnienia wybranych rodzajów roszczeo. 
11. Symulacja uproszczonej rozprawy sądowej mająca na celu realistyczne zaprezentowanie problemu ciężaru dowodu oraz wybranych fragmentów przerobionego materiału. 
Prawo cywilne zobowiązania: 
1.  Istota zobowiązao: pojęcie zobowiązania, wierzytelnośd jako prawo podmiotowe, przymusowa realizacja zobowiązao, zasada realnego wykonania zobowiązao, dług a odpowiedzialnośd, rodzaje 

odpowiedzialności, zobowiązania niezupełne. 
2. Istota i rodzaje świadczeo: istota świadczenia pieniężnego, zasada walutowości, zasada nominalizmu, zasada waloryzacji, odsetki, szkoda i jej wysokośd, wysokośd odszkodowania, sposoby 

naprawienia szkody, naprawienie szkody na osobie, zwrot nakładów i wydatków, świadczenia w zobowiązaniach przemiennych, upoważnienie przemienne, 
3.  Wielośd dłużników i wierzycieli: zobowiązania podzielne i niepodzielne, zobowiązania solidarne, zobowiązania in solidum 
4. Umowy w prawie zobowiązao: Istota i rodzaje umów, treśd i forma umów, culpa in contrahendo, umowa przedwstępna, ogólne warunki, wzory i regulaminy umów, umowy o świadczenie przez 

osobę trzecią lub na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna.  
5. Bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie, zbieg roszczeo z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami 
6.  Czyny niedozwolone: pojęcie, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnośd za czyn własny, odpowiedzialnośd za cudze czyny, odpowiedzialnośd za wykonywanie władzy 

publicznej, odpowiedzialnośd za zwierzęta, odpowiedzialnośd za rzeczy, odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstw, odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone ruchem 
mechanicznych środków komunikacji, zbieg odpowiedzialności ex delicto i ex contractu 

7.  Wykonywanie zobowiązao: zasada swobody umów, przedmiot wykonania zobowiązania, podmioty uczestniczące w wykonaniu zobowiązania, miejsce i czas wykonania zobowiązania, wykonanie 
zobowiązania z umów wzajemnych, klauzula rebus sic stantibus, ius retentionis, dowody wykonania zobowiązania 

8.  Skutki niewykonywania zobowiązao: istota, przesłanki oraz zasady odpowiedzialności kontraktowej, pierwotna i wtórna niemożliwośd świadczenia, opóźnienie i zwłoka dłużnika, odszkodowanie 
umowne, zwłoka wierzyciela. 

9.  Umowa sprzedaży: pojęcie, cechy i treśd stosunku sprzedaży, rękojmia za wady rzeczy sprzedanej, odpowiedzialnośd za niezgodnośd towaru z umową, gwarancja w umowie sprzedaży, szczególne 
rodzaje sprzedaży, sprzedaż, a inne umowy o przeniesienie własności lub praw majątkowych 

10. Umowa darowizny: pojecie, cechy i treśd umowy darowizny, polecenie, odwołanie darowizny, obowiązek utrzymania darczyocy w raz ie niedostatku. 
11. Umowa najmu: pojęcie, cechy i treśd stosunku najmu, rękojmia za wady przedmiotu najmu, zmiany podmiotowe stosunku najmu, podnajem, najem lokali, umowa najmu, a inne umowy regulujące 

używanie rzeczy(umowa dzierżawy, użyczenia i leasingu). 
12.  Umowa zlecenia: pojęcie, cechy i treśd stosunku zlecenia, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, zlecenie, a inne umowy o świadczenie usług. 
13.  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia: pojęcie, skutki i potwierdzenie.  
14. Umowa o dzieło: pojęcie, cechy i treśd umowy o dzieło, rękojmia za wady dzieła, umowa o dzieło, a umowa o roboty budowlane. 
15. Umowa przechowania: pojęcie, cechy i treśd. 
16.  Umowa pożyczki: pojęcie, cechy i treśd stosunku pożyczki, pożyczka, a umowa kredytu. 
17.  Umowa poręczenia: pojęcie, cechy i treśd poręczenia, poręczenie a awal, następstwa zaspokojenia wierzyciela.. 
18. Renta: pojęcie, cechy i treśd umowy renty, renta ze źródeł pozaumownych. 
19. Umowa spółki cywilnej, pojęcie, cechy i treśd umowy spółki, stosunki majątkowe  a odpowiedzialnośd za zobowiązania, prowadzenie spraw spółki a reprezentacja, zmiana składu osobowego. 
20. Umowa ugody: pojęcie, cechy i treśd umowy ugody, wady oświadczeo woli, umowa ugody a ugoda sądowa. 
21. Weksel: charakter zobowiązania wekslowego i odpowiedzialności wekslowej; rodzaje weksli i podstawowe klauzule wekslowe. 

Forma i warunki zaliczenia:  kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej  obejmujące zastosowanie przepisów części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązao w konkretnej sprawie 
(kazusy) 

Literatura podstawowa:   
B. Ziemianin, Z. Kuniewicz,  Prawo cywilne, częśd ogólna, wyd. Ars boni et aequi, Poznao 2007. 
Z. Radwaoski, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
Z. Radwaoski, A. Olejniczak, Zobowiązania-częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008. 
Z. Radwaoski, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania-częśd szczegółowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:   
M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, tom 1, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2007. 
Z. Radwaoski (red.), System prawa prywatnego, tom 2, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2008. 
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, częśd ogólna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.  
E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, tom 5,  Prawo zobowiązao – częśd ogólna, wyd.  C.H. Beck, Warszawa 2006. 
J. Panowicz-Lipska (red.),System prawa prywatnego, Prawo zobowiązao – częśd szczegółowa, wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite magisterskie 

 KOD Przedmiotu: 10.0V27K10  Nazwa przedmiotu:     Prawo finansowe i finansów publicznych                                                                                                                                                          

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język wykładowy 

stacjonarne II, III IV, V dwiczenia 45 7 K 
obowiązkowy 

j.polski 

niestacjonarne II, III IV, V dwiczenia 30 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: 4 Studenci powinni znad podstawowe pojęcia z dziedziny ekonomii, administracji publicznej i prawa konstytucyjnego /procedura 
legislacyjna/ 

Cele przedmiotu: Rozumienie pojęcia finansów publicznych oraz zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce finansowej paostwa oraz samorządu 
terytorialnego. Zrozumienie specyfiki gospodarki finansowej i regulującego  ją prawa finansowego. Podstawowe pojęcia prawa finansowego .Nabycie 
umiejętności wykorzystywania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Nabycie umiejętności analizy i rozwiązywania problemów 
związanych z prawem finansowym. Stosowanie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów finansowych i planowania finansowego na 
poziomie paostwa i samorządu terytorialnego 

Metody dydaktyczne: Podstawowe pojęcia , zagadnienia i definicje prawa finansowego zostaną przedstawione studentom w formie wykładu . metoda 
samodzielnego dochodzenia do wiedzy; na zasadzie ukierunkowanej dyskusji ze studentami. Metoda nauczania praktycznego: studenci zostają zobligowani 
do opracowania hipotetycznych budżetów i strategii finansowej paostwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie podanego im scenariusza. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Sektor finansów publicznych zagadnienia podstawowe /podstawy prawne sektora finansów publicznych, jawnośd i przejrzystośd     finansów 

publicznych, kontrola finansowa oraz zarządcza, audyt wewnętrzny, paostwowy dług publiczny, planowanie wieloletnie/ 
2. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych / pojęcie, funkcjonowanie i zasady tworzenia/ 
3. Budżet paostwa-aspekty materialnoprawne  / budżet paostwa i ustawa budżetowa, źródła dochodów , wydatki, klasyfikacja budżetowa, 

potrzeby pożyczkowe budżetu paostwa i źródła ich pokrycia/ 
4. Procedura budżetowa w zakresie budżetu paostwa / konstytucyjne zasady proceduralne, przygotowanie projektu i uchwalenie ustawy 

budżetowej, wykonywanie ustawy budżetowej, blokowanie i wygasanie środków budżetowych, bankowa obsługa budżetu, kontrola wykonania 
budżetu, absolutorium/ 

5. Wieloletni plan finansowy paostwa 
6. Dochody i wydatki samorządowego podsektora finansów publicznych / systematyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dochody 

własne, zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej, zasady ustalania i przekazywania dotacji celowych, dochody z udziału we wpływach 
z podatków paostwowych, wydatki samorządowego podsektora finansów publicznych/ 

7. Przychody i rozchody w samorządowym sektorze finansów publicznych / pojęcie przychodów i rozchodów, emisja papierów wartościowych, 
pożyczki, kredyty i poręczenia w jednostkach samorządu terytorialnego/ 

8. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego / przygotowanie projektu i chwalenie budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, kontrola gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, 
nadzór w sprawach budżetowych/ 

9. Budżet środków europejskich w budżecie R10 paostwa 
10. Organizacja i gospodarka finansowa w podsektorze ubezpieczeo społecznych jednostki organizacyjne podsektora ubezpieczeo społecznych-

ZUS, KRUS i zarządzane przez te jednostki fundusze/ 
11. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / rodzaje naruszeo dyscypliny finansów publicznych, podmioty 

ponoszące odpowiedzialnośd dyscyplinarną, zasady odpowiedzialności, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, organy orzekające w 
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

12. Zamówienia publiczne – podstawowe zasady / zasady udzielania zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia- tryby udzielania 
zamówieo, wybór oferty, urząd zamówieo publicznych 

Forma i warunki zaliczenia: Kolokwia w formie testów wiedzy oraz praktyczne rozwiązania kazusów 

Literatura podstawowa:  
Ofiarski, Z., Prawo finansowe, Warszawa 2007, ( oczekiwane jest nowe wydanie uwzględniające zmiany, które weszły w życie od 2010) 
Puchacz, K., Nowa ustawa o finansach publicznych, Gdaosk 2009 
Borodo, A., (red.),Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, Toruo 2008. 
Biegalski, A., /Lasioski-Sulecki, K./Matuszewski, W. /Morawski, W./Olesioska, A./prejs, E. /Wantoch-Rekowski, J, Prawo finansów publicznych i prawo 
podatkowe- kazusy, Toruo 2007. 
Kosikowski, C., Finanse publiczne – komentarz, Warszawa 2007. 
Osiatyoski, J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Warszawa 2006. 
Kosikowski, C./Ruśkowski, E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008 
Kosikowski, C., Finanse publiczne, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca:  
Dziurbejko, T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Warszawa 2006 
Kosikowski, C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2008 
Głuchowski, J./Kosikowski, C./Szołno-Koguc, J.,(red.) Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju, Lublin 2008 
Borodo, A., Słownik finansów samorządowych, Toruo 2007 
Patrzałek, L., Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych, Warszawa 2005 
Borodo, A., Polskie prawo finansowe, Toruo 2005 
Kosikowski, C. (red.) Finanse samorządowe 2006 – 400 pytao i odpowiedzi, Warszawa 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K10 Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe i finansów publicznych 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II, III IV, V wykłady 45 

Prowadzący przedmiot; 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu funkcjonowania instytucji paostwowych oraz samorządu terytorialnego 
związanych z finansami publicznym. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu procesów związanych z prawem finansów publicznych. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu materialnego i formalnego 

prawa budżetowego, finansów samorządu terytorialnego, zamówieo publicznych, finansów ubezpieczeo społecznych i 
zdrowotnych, prawa finansowego przedsiębiorców. 

3. Student powinien zdobyd umiejętności rozumienia i praktycznego wykorzystywania instytucji prawa finansowego, 
rozmienia specyfiki instytucji prawnofinansowych. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Prawo finansowe – zagadnienia podstawowe, w tym pojęcie publicznej gospodarki finansowej, finansów publicznych, 

prawa finansowego, miejsce prawa finansowego w systemie prawa. 
2. Budżet paostwa. 
3. Budżety samorządowe. 
4. Zamówienia publiczne.  
5. Odpowiedzialnośd za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
6. Prawo finansowe  ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych. 
7. Prawo finansowe  przedsiębiorców. 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów z egzaminu. 

Literatura podstawowa:  
KosikowskI C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe,. Warszawa 2008. 

Kosikowski C., Prawo finansowe w UE i w Polsce, Warszawa 2005. 
Wójtowicz W. (red.) Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2008. 
Ofiarski Z., Prawo finansowe, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
Borodo A., Gospodarka budżetowa paostwa, zagadnienia prawne, Toruo 2007. 
Borodo A., Prawo budżetowe, Warszawa 2008. 
Brzezioski B., Matuszewski W., Morawski W., Olesioska A., Prawo finansów publicznych, Toruo 2006. 
Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2007. 
Kosikowski C. (red.), Finanse samorządowe 2006 (400 pytao i odpowiedzi) , Warszawa 2006. 
Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P07 Nazwa przedmiotu: Prawo karne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III, IV dwiczenia 30 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu logiki i prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych pojęd z zakresu prawa karnego materialnego. 

 

 Metody dydaktyczne: : Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda oparta na praktycznej działalności studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i funkcje prawa karnego 
2. Zasady prawa karnego 
3. Struktura przestępstwa 
4. Okoliczności wyłączające winę i bezprawnośd 
5. Formy stadialne czynu zabronionego 
6. Formy zjawiskowe czynu zabronionego 
7. Zbieg przepisów ustawy 
8. Zbieg przestępstw 
9. Kary i środki karne 
10. Środki zabezpieczające 
11. Środki probacyjne 
12. Wymiar kary 
13. Uchylenie karalności, darowanie kary, zatarcie skazania 
14. Ustawowe znamiona przestępstw poszczególnych typów 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  
M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Częśd ogólna i szczególna, Warszawa 2006 
O. Górniok, s. Hoc, M. Kalitowski, Kodeks karny. Komentarz, Gdaosk 2005 
A. Marek, kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P07 Nazwa przedmiotu: Prawo karne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III, IV wykłady 45 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  zdobycie podstawowych znajomości z zakresu prawa karnego 

Cele przedmiotu:   Określenie reguł odpowiedzialności zawartych w części ogólnej kodeksu karnego za popełnienie poszczególnych 
typów przestępstw opisanych w części szczególnej kodeksu karnego, a także w ustawach pozakodeksowych. 

 Metody dydaktyczne:  wykłady teoretyczne z odwołaniem się do praktyki wymiaru sprawiedliwości 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, rodzaje, cechy i funkcje prawa karnego. 
2. Współczesne polskie prawo karne (kk. z 1932, 1969, 1997) 
3. Nauka prawa karnego w jej historycznym rozwoju. Nauki związane z nauką prawa karnego. 
4. Podstawowe informacje o przestępczości. 
5. Ustawa jako źródło prawa karnego. 
6. Budowa przepisów prawa karnego. 
7. Wykładnia przepisów prawa karnego. 
8. Zasady obowiązywania ustawy karnej, co do czasu i miejsca. 
9. Odpowiedzialnośd za przestępstwa popełnione za granicą. 
10. Definicja przestępstwa. 
11. Podmioty przestępstwa. Strona podmiotowa przestępstwa. Ciężar gatunkowy przestępstw. 
12. Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa 
13. Okoliczności wyłączające lub umniejszające winę. Okoliczności wyłączające bezprawnośd. 
14. Formy popełnienia przestępstwa. 
15. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy. 
16. Kary, środki karne. 
17. Recydywa, przestępczośd zorganizowana i zawodowa oraz terrorystyczna – środki jej zwalczania. 
18. Sądowy wymiar kary i środków karnych. 
19. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania. 
20. Częśd szczególna kk i jej systematyka. 
21. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa najemne, przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i obronności – 

wybrane zagadnienia. 
22. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeostwu publicznemu i środowisku. 
23. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajowości. 
24. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. 
25. Przestępstwa przeciwko czci, nietykalności i innym prawom jednostki. 
26. Przestępstwa przeciwko mieni, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji paostwowych oraz samorządu 

gospodarczego. 
27. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. 
28. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji – wybrane zagadnienia. 
29. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów – wybrane zagadnienia. 
30. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. 
31. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny 

Literatura podstawowa:  
Andrzej Marek – Prawo Karne, wyd. 8. Warszawa 2007 
Andrzej Marek – Kodeks Karny – Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca:  
Marek Mozgawa (red.) – Prawo Karne materialne – częśd ogólna, Warszawa 2006. 
Marek Mozgawa (red.) – Prawo Karne – Praktyczny Komentarz, Zakamycze 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P09 Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III V dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad wiadomości z zakresu podstawowych pojęd 
właściwych dla prawa administracyjnego budowy aparatu administracyjnego, czynników kształtujących administrację publiczną oraz sposobów jej 
działania. 

Cele przedmiotu: Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego oraz umiejętności 
posługiwania się instytucjami z kpa. Celem zajęd jest przeprowadzenie dogłębnej analizy zasad postępowania jurysdykcyjnego w administracji. 
Omówione zostają podstawowe instytucje postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (podstawy prawne, przedmiot i podmioty 
postępowania; zasady ogólne i tryb tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki decyzji administracyjnej) ponadto 
omówiona zostanie właściwośd oraz tryb postępowania przed sądami administracyjnymi. 

 Metody dydaktyczne: Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej 
doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. Przygotowywane są także projekty pism procesowych oraz rozwiązywane są 
kazusy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
I. Postępowanie administracyjne 

1. Doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym 

2. Wezwania 

3. Terminy w postępowaniu administracyjnym 

4. Wyłączenie pracownika i organu administracji od udziału w postępowaniu administracyjnym 

5. Protokoły i adnotacje oraz udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym 

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania  

7. Postanowienia i zażalenia w postępowaniu administracyjnym 

8. Ugoda administracyjna 

II. Postępowanie sądowo-administracyjne 

1.  Terminy i doręczenia w postępowaniu sądowych – analiza instytucji i porównanie z regulacją Kodeksu postępowania administracyjnego 

2. Wyłączenie sędziego sądu administracyjnego 

3. Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego 

4. Postępowanie uproszczone 

5. Koszty postępowania 

6. Wykonanie orzeczeo sądowych 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z kolokwium 

Literatura podstawowa:  
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009; 
T. Woś (red.), Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2009. 
M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne; ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami 
administracyjnymi, Warszawa 2008; 
J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2007 
W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne – zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004.  

Literatura uzupełniająca:  
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006; 
G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003; 
W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002; 
K. Defecioska, Spory o właściwośd organów administracji publicznej, Warszawa 2000; 
L. Klat – Wertelecka, Pozycja gminy w postępowaniu administracyjnym, Toruo 1998; 
G. Łaszczyca, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2000; 
R. Hauser (red.), Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Zielona Góra 2003, 
A. Skóra, Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Gdaosk 2002. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  Prawa i postępowania administracyjnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27P09 Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 
 

P 
obowiązkowy 

Polski 

niestacjonarne III V wykłady 30 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z prawa administracyjnego materialnego i ustrojowego 

Cele przedmiotu:   
Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz umiejętności 
posługiwania się instytucjami właściwymi dla tych postępowao. Celem zajęd jest przeprowadzenie dogłębnej analizy zasad postępowania 
jurysdykcyjnego w administracji. Omówione zostają podstawowe instytucje postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (podstawy prawne, 
przedmiot i podmioty postępowania; zasady ogólne i tryb tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki decyzji 
administracyjnej). Ponadto omówiona zostanie właściwośd, podmioty, tryb postępowania przed sądami administracyjnymi, rodzaje rozstrzygnięd 
oraz środków zaskarżenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

 Metody dydaktyczne:   Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska 
polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
I. Postępowanie przed organami administracji publicznej regulowane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego 

1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego 
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 
3. Organy prowadzące postępowanie: 
4. Strony w postępowaniu i podmioty na prawach stron 
5. Tryby postępowania wyjaśniającego, obowiązki i uprawnienia stron i organów administracji publicznej w postępowaniu dowodowym 

oraz rodzaje środków dowodowych. 
6. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego 
7. Rozstrzygnięcie sprawy przez organ I instancji 
8. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji oraz rodzaje rozstrzygnięd 
9. Środki wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych 

II. Postępowanie sądowo-administracyjne 
1. Podstawy prawne funkcjonowania sądów administracyjnych 
2. Właściwośd sądów administracyjnych 
3. Podstawowe zasady postępowania sądowo-administracyjnego 
4. Strony i inni uczestnicy postępowania 
5. Pełnomocnicy 
6. Pisma w postępowaniu sądowo-administracyjnym 
7. Skarga i wniosek o wszczęcie postępowania 
8. Posiedzenia sądowe oraz skład sądu 
9. Orzeczenia sądowe 
10. Weryfikacja orzeczeo sądowych 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Warszawa 2009; 
T. Woś (red.), Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2009. 
M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne; ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami 
administracyjnymi, Warszawa 2008; 
J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2007 
W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne – zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004.  

Literatura uzupełniająca:  
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006; 
G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003; 
W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002; 
K. Defecioska, Spory o właściwośd organów administracji publicznej, Warszawa 2000; 
L. Klat – Wertelecka, Pozycja gminy w postępowaniu administracyjnym, Toruo 1998; 
G. Łaszczyca, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2000; 
R. Hauser (red.), Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Zielona Góra 2003, 
A. Skóra, Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Gdaosk 2002. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (częśd rzeczowa) – I częśd bloku II 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 10 
(za cały blok 

II) 

P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III V dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:   Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania 
prawa, pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, metod wykładni, instytucji z części ogólnej prawa cywilnego. Znajomośd 
prawa rzymskiego. 

Cele przedmiotu:   Zapoznanie się z podstawowymi instytucjami prawa rzeczowego. Nabycie umiejętności interpretacji przepisów 
prawa rzeczowego, w tym samodzielnego rozwiązywania wybranych stanów faktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Umiejętnośd analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego.  Nabycie umiejętności sporządzania podstawowych umów z zakresu prawa 
rzeczowego. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą praktyczną w formie symulacji oraz 
metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przedmioty praw rzeczowych – rozwiązywanie kazusów pozwalających na rozróżnianie pojęd: częśd składowa, przynależnośd, 

rzecz ruchoma, nieruchomośd, rzecz przyszła, rzecz oznaczona co do tożsamości i co do gatunku, pożytki,  umowa 
zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy, umowa rozporządzająca, czynnośd prawna mająca za przedmiot 
przedsiębiorstwo). Rozwiązywanie zadao testowych przez studentów. 

2. Treśd prawa własności, ograniczenia prawa własności (rozwiązywanie kazusów w oparciu o orzecznictwo SN dotyczące 
problematyki: stanu wyższej konieczności, drogi koniecznej, immisji, stosunków sąsiedzkich). 

3.  Nabycie i utrata własności  - rozwiązywanie kazusów dotyczących problematyki: nabycia własności ruchomości od 
nieuprawnionego, zasiedzenia, przemilczenia. Zrzeczenie się własności nieruchomości - aktualny stan prawny po uchyleniu art. 
179 k.c. 

4. Ochrona własności - symulacja rozprawy (do wyboru przez studentów do samodzielnego przygotowania i przedstawienia na 
zajęciach: powództwo windykacyjne, powództwo negatoryjne, powództwo z zakresu legalizacji budowy na cudzym gruncie). 

5. Użytkowanie wieczyste – pytania testowe i kazusy. Przygotowanie symulacji przetargu o wyłonienie kandydata na użytkownika 
wieczystego. Przygotowanie projektu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. 

6. Timesharing, jako rodzaj użytkowania – przygotowanie przez studentów projektu umowy timesharingowej. 
7. Służebności gruntowe, osobiste, służebnośd przesyłu - kazusy. Opracowanie przez studentów projektu wniosku o ustanowienie 

drogi koniecznej /służebności przesyłu (do wyboru). Opracowanie tabeli porównawczej służebnośd gruntowa, służebnośd 
osobista, służebnośd przesyłu. 

8. Zastaw zwykły, zastaw na prawach, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy – opracowanie tabeli porównawczej, kazusy. 
9. Hipoteka umowna, przymusowa, łączna – zadania testowe, kazusy. 
10. Odrębna własnośd lokalu – kazusy na tle orzecznictwa SN. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu – analiza ostatnich zmian 

ustawowych w tym zakresie. Dyskusja nad przyszłością własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. 
11. Posiadanie, ochrona posiadania – kazusy, analiza orzecznictwa SN. Symulacja rozprawy o ochronę posiadania. 
12. Budowa księgi wieczystej, zasady ksiąg wieczystych ( w szczególności publica fides) – kazusy na tle orzeczeo SN. 

Uwaga: omówieniu podlegają zagadnienia wybrane przez prowadzącego przedmiot 

Forma i warunki zaliczenia:   kolokwium pisemne w formie  dwóch pytao opisowych i jednego pytania obejmującego zastosowanie 
przepisów prawa rzeczowego w konkretnej sprawie 

Literatura podstawowa:  
B. Ziemianin, K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2008.  
K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007. 
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własnośd i inne prawa rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 
H. Witczak, A. Kawałko, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (częśd rzeczowa) – częśd I bloku II 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 10 
(za cały blok 

II) 

P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III V wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, 
pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, metod wykładni, instytucji z części ogólnej prawa cywilnego. Znajomośd prawa  
rzymskiego. 

Cele przedmiotu: Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu części rzeczowej prawa cywilnego. Nabycie umiejętności 
interpretacji przepisów prawa rzeczowego, w tym samodzielnego rozwiązywania wybranych stanów faktycznych w oparciu  
o obowiązujące przepisy. Zapoznanie się z regułami obrotu prawami rzeczowymi dotyczącymi nieruchomości oraz systemem ksiąg 
wieczystych. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie prawa rzeczowego. 
2. Źródła prawa rzeczowego. 
3. Pojęcie i charakterystyka praw rzeczowych jako praw podmiotowych (na tle praw obligacyjnych) 
4. Własnośd (treśd prawa własności, ograniczenia prawa własności, nabycie i utrata własności, współwłasnośd, odrębna własnośd 

lokalu, ochrona własności). 
5. Użytkowanie wieczyste. 
6. Ograniczone prawa rzeczowe (pojęcie, numerus clausus praw rzeczowych ograniczonych, regulacje wspólne dla ograniczonych 

praw rzeczowych).  
7. Użytkowanie. 
8. Służebności. 
9. Zastaw zwykły, zastaw na prawach, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy. 
10. Hipoteka. 
11. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Reguły obrotu prawami rzeczowymi na nieruchomościach i funkcja wpisów do 

księgi wieczystej. 
12. Posiadanie. 
13. Księgi wieczyste i ewidencja gruntów i budynków. 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny.  W sesji zimowej odbędzie się nieobowiązkowe kolokwium, podczas którego 
studenci mają możliwośd zaliczenia części rzeczowej prawa cywilnego. Uzyskanie oceny co najmniej dobrej spowoduje zwolnienie z 
zaliczania tej części materiału podczas egzaminu koocowego z przedmiotu. 

Literatura podstawowa:  
B. Ziemianin, K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2008.  
K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007. 
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własnośd i inne prawa rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 
H. Witczak, A. Kawałko, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (rodzinne i spadkowe) – częśd II bloku II 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 10 
 (za cały blok 

II) 

P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III VI dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:   znajomośd części ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązao i prawa rzeczowego. 

Cele przedmiotu:   
Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresy prawa rodzinnego i spadkowego.  Zdobycie umiejętności interpretacji przepisów prawa rodzinnego 
i spadkowego, w tym samodzielnego rozwiązywania wybranych stanów faktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
Prawo rodzinne:  
1. Pojęcie rodziny i relacje rodzinne; prawo rodzinne i opiekuocze w systemie prawa;  
2. Źródła prawa rodzinnego i zasady prawa rodzinnego 
3. Sądy rodzinne i inne instytucje powołane do ochrony prawnej rodziny  
4. Zawarcie małżeostwa (przesłanki i forma zawarcia) 
5. Zawarcie małżeostwa (przesłanki unieważnienia małżeostwa) 
6. Małżeoskie ustroje majątkowe – informacje wprowadzające 
7. Ustrój wspólności majątku - zarząd majątkiem wspólnym 
8. Umowne ustroje majątkowe i ustroje przymusowe  
9. Ustanie małżeostwa (przesłanki rozwodu)  
10. Ustanie małżeostwa (skutki rozwodu) 
11. Separacja 
12. Pochodzenie dziecka (domniemania związane z ustaleniem pochodzenia dziecka; uznanie dziecka; sądowe ustalenie pochodzenia dziecka) 
13. Prawno-rodzinne, etyczne i społeczne aspekty wspomaganej prokreacji ludzkiej 
14. Władza rodzicielska – istota, powstanie i zakres 
15. Formy ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej 
16. Piecza zastępcza (rodziny zastępcze i placówki opiekuoczo-wychowawcze) 
17. Przysposobienie  
18. Obowiązki alimentacyjne 
19. Opieka prawna  
20. Kuratela 
Prawo spadkowe: 
1. Pojęcie i skład spadku 
2. Dziedziczenie – zagadnienia ogólne 
3. Dziedziczenie ustawowe  
4. Testament jako podstawa dziedziczenia; forma i treśd testamentu 
5. Sytuacja prawna spadkobiercy 
6. Zachowek 
7. Dział spadku 
8. Umowy dotyczące spadku 

Forma i warunki zaliczenia:   kolokwium pisemne w formie pięciu pytao opisowych: trzech pytao z prawa 
rodzinnego i dwóch z prawa spadkowego 

Literatura podstawowa:  
T. Smyczyoski, Prawo rodzinne i opiekuocze, wyd.5, C. H. Beck, Warszawa 2009 
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuocze. Skrypty Becka wyd. 3, C. H. Beck, Warszawa 2009. 
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2007. 
K. Piasecki (red.), Komentarz do KRO, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2009. 
E. Skowrooska-Bocian, Prawo spadkowe, wyd. 6, C.H.Beck, Warszawa 2009. 
E. Skowrooska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, wyd. 9, LexisNexis, Warszawa 2008. 
Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 ze zmianami) 
Ustawa z  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami) 
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zmianami) 

Literatura uzupełniająca:  
F. Adamski, Rodzina. Wymiar kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002 
T. Smyczyoski (red.) , Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Ars boni et aequi, Poznan 1999. 
M. Safjan (red.), Standardy prawne rady Europy. Teksty i komentarze, Tom I Prawo rodzinne, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994. 
M. Niedośpiał, Swoboda testowania, STO, Bielsko-Biała 2004. 
E. Skowrooska-Bocian, Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, LexisNexis, Warszawa 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.3V27P05 Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (rodzinne i spadkowe) – częśd II bloku II 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     10 
(za cały blok II) 

P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III VI wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Znajomośd części ogólnej prawa cywilnego, prawa zobowiązao i prawa rzeczowego. 

Cele przedmiotu:   Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresy prawa rodzinnego i spadkowego z uwzględnieniem społecznej doniosłości 
rodziny i jej prawnej ochrony, w nawiązaniu do regulacji konstytucyjnych, na tle standardów międzynarodowych wypracowanych w aktach 
prawnych i orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka oraz  na tle procesów społecznych i ich wpływu na strukturę rodziny i ewolucję sposobu 
wypełniania przez rodzinę jej funkcji 

 Metody dydaktyczne:   Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
Prawo rodzinne:  
1. Pojęcie rodziny i relacje rodzinne; prawo rodzinne i opiekuocze w systemie prawa;  
2. Źródła prawa rodzinnego i zasady prawa rodzinnego 
3. Sądy rodzinne i inne instytucje powołane do ochrony prawnej rodziny  
4. Zawarcie małżeostwa (przesłanki i forma zawarcia) 
5. Zawarcie małżeostwa (przesłanki unieważnienia małżeostwa) 
6. Małżeoskie ustroje majątkowe – informacje wprowadzające 
7. Ustrój wspólności majątku - zarząd majątkiem wspólnym 
8. Umowne ustroje majątkowe i ustroje przymusowe  
9. Ustanie małżeostwa (przesłanki rozwodu)  
10. Ustanie małżeostwa (skutki rozwodu) 
11. Separacja 
12. Pochodzenie dziecka (domniemania związane z ustaleniem pochodzenia dziecka; uznanie ojcostwa) 
13. Prawno-rodzinne, etyczne i społeczne aspekty wspomaganej prokreacji ludzkiej 
14. Władza rodzicielska – istota, powstanie i zakres oraz formy ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej 
15. Piecza zastępcza (rodziny zastępcze i placówki opiekuoczo-wychowawcze) 
16. Przysposobienie  
17. Obowiązki alimentacyjne 
18. Opieka prawna i kuratela  
Prawo spadkowe: 
1. Prawo spadkowe jako dział prawa cywilnego i jego związki z prawem rodzinnym 
2. Pojęcie i skład spadku 
3. Dziedziczenie – zagadnienia ogólne 
4. Dziedziczenie ustawowe  
5. Testament jako podstawa dziedziczenia; forma i treśd testamentu 
6. Sytuacja prawna spadkobiercy 
7. Zachowek 
8. Dział spadku 
9. Umowy dotyczące spadku 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny – mieszany. Pytania testowe, pytania otwarte i rozwiązywanie casusów 

Literatura podstawowa:  
T. Smyczyoski, Prawo rodzinne i opiekuocze, wyd.5, C. H. Beck, Warszawa 2009. 
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuocze. Skrypty Becka wyd. 3, C. H. Beck, Warszawa 2009. 
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2007. 
K. Piasecki (red.), Komentarz do KRO, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2009. 
E. Skowrooska-Bocian, Prawo spadkowe, wyd. 6, C.H.Beck, Warszawa 2009. 
E. Skowrooska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, wyd. 9, LexisNexis, Warszawa 2008. 
Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 ze zmianami) 
Ustawa z  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami) 
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zmianami) 

Literatura uzupełniająca:  
F. Adamski, Rodzina. Wymiar kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002. 
P.Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, LeXisNexis, Warszawa 2010. 
K. Slany, Alternatywne formy życia małżeosko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002. 
T. Smyczyoski (red.) , Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Ars boni et aequi, Poznao 1999. 
M. Safjan (red.), Standardy prawne rady Europy. Teksty i komentarze, Tom I Prawo rodzinne, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994. 
M. Niedośpiał, Swoboda testowania, STO, Bielsko-Biała 2004. 
E. Skowrooska-Bocian, Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, LexisNexis, Warszawa 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  
10.0V27K15 

 Nazwa przedmiotu:    Prawo gospodarcze publiczne                                                      
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne     7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III V dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot     

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. 

Cele przedmiotu:   
 
1.   Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa gospodarczego publicznego. 
2.   Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa gospodarczego  
publicznego. 

 
 

Metody dydaktyczne:   Metoda nauczania praktycznego, metoda aktywizująca, metoda  samodzielnego dochodzenia do 
wiedzy. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:    
 

1. Rejestrowanie i ewidencjonowanie działalności gospodarczej.  
2. Sytuacja prawna podmiotów zagranicznych wykonujących działalnośd gospodarczą w Polsce. 
3. Reglamentacja administracyjna działalności gospodarczej (w tym koncesje i zezwolenia na działalnośd gospodarczą 

oraz regulowana działalnośd gospodarcza). 
4. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy. 
5. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów. 

 

Forma i warunki zaliczenia:   Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium w formie testu (pytania zamknięte). 
 

Literatura podstawowa:  
  

Kosikowski C., Prawo gospodarcze publiczne Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2008. 
Snażyk Z., Szafraoski A., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2009. 
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009. 

 
 

Literatura uzupełniająca:  
 

Borkowski A., Chełmooski A., Guzioski M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Szydło M, Administracyjne prawo gospodarcze, 
Wrocław 2008. 
Gronkiewicz-Waltz H., Banasioski C (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009. 
Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2009. 
 Kohutek K., Sieradzka M, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008. 
 Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009. 
 Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009. 
 Sowioski R., Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006. 
 Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. 1 i 2, Warszawa 2008. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US:  Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i 
Zarządzania 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K15 Nazwa przedmiotu:  Prawo gospodarcze publiczne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     7 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III V wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu prawa administracyjnego 

Cele przedmiotu:   
1. Cel poznawczy: Student powinien zdobyd wiedzę na temat cech prawnych społecznej gospodarki rynkowej i swobody 

prowadzenia działalności gospodarczej. Student powinien ponadto poznad publicznoprawne (administracyjno-prawne) 
normatywne i praktyczne aspekty podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także model 
administracyjnych form reglamentacji działalności gospodarczej. 

2. Cel dydaktyczny: Student powinien zdobyd wiedzę o prawnych formach interwencji paostwa w gospodarkę i swobodzie 
działalności gospodarczej w prawie polskim 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Istotne wyznaczniki ładu gospodarczego. Funkcje paostwa wobec gospodarki 
2. Prawna koncepcja działalności gospodarczej w paostwie. Pojęcia „działalności gospodarczej” i „przedsiębiorcy” 
3. Wolnośd gospodarcza i jej ograniczenia (zasada społecznej gospodarki rynkowej) 
4. Systemy ewidencjonowania i rejestrowania przedsiębiorców i działalności gospodarczej  
5. Reglamentacja działalności gospodarczej (zakres przedmiotowy, podmiotowy, procedury) 
6. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców 

zagranicznych 
7. Samorząd gospodarczy i zawodowy 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny (opisowy lub test)  

Literatura podstawowa:  
R. Sowioski, Wolnośd i ustawowa swoboda działalności gospodarczej, Wrocław 2007 
R. Sowioski, Rejestry i ewidencje działalności gospodarczej i przedsiębiorców, Wrocław 2007 
C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i UE, Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:  
A.  Borkowski, A. Chełmooski, M. Guzioski, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, 
Wrocław 2008 
H. Gronkiewicz-Waltz, C. Banasioski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009 
T. Kocowski, Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2009 
R. Sowioski, Ustawy regulujące swobodę gospodarczą, Szczecin 2005 
R. Sowioski, Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K13 Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 3 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 K 
obowiązkowy 

Polski 
z 

możliwością 
prowadzenia 

zajęd w 
języku 

angielskim 

niestacjonarne III V, VI dwiczenia 30 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości w zakresie źródeł prawa i realizowania funkcji paostwa w sferze polityki 
zagranicznej w polskim systemie prawnym, szczególnie ze sfery prawa konstytucyjnego. Wiedza o cechach charakterystycznych 
systemu prawa, o sposobach tworzenia prawa w paostwie i jego egzekwowania – wiedza z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  Prezentacja podstawowych pojęd z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Zapoznanie studentów  
z problematyką prawnego regulowania stosunków pomiędzy paostwami. Prezentacja wybranych zagadnieo z zakresu 
międzynarodowej współpracy, zasad ponoszenia odpowiedzialności przez paostwa oraz funkcjonowania międzynarodowych 
organizacji. Przekazanie studentom wiedzy na temat reguł prawnych rządzących stosunkami między paostwami, na temat zasad ich 
tworzenia oraz stosowania, stymulowanie studentów do samodzielnej oceny instytucji prawa międzynarodowego, do oceny roli 
prawa międzynarodowego oraz organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie.  

Metody dydaktyczne:  Częściowa prezentacja teoretyczna zagadnieo budzących szczególne kontrowersje bądź wyjątkowo 
trudnych, metoda aktywizująca - rozwiązywanie zadao praktycznych w formie kazusów oraz dyskusja 

Treści merytoryczne przedmiotu:  Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo 
międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Źródła prawa międzynarodowego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości, podstawy prawa traktatowego i zwyczajowego, sądownictwo międzynarodowe, podmiotowośd oraz 
odpowiedzialnośd paostwa i jednostek w prawie międzynarodowym, obywatelstwo, uznanie w prawie międzynarodowym, 
międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka, problemy sukcesji, podstawy prawa dyplomatycznego. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na ocenę – ocena jest wypadkową ocen z cząstkowych kolokwiów, kazusów, testu 
koocowego i aktywności na zajęciach. 

Literatura podstawowa:  
M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006 
L. Antonowicz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008. 
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007. 
E. Cała-Wacinkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Podstawy systemu, Warszawa 2009. 
P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Szczecin 2001. 

Literatura uzupełniająca:  
I. Gawłowicz, M.A. Wasilewska, Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały karne, 
Interpol), Szczecin, 2004 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27K13 Nazwa przedmiotu: Prawo Międzynarodowe Publiczne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 K 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III V, VI wykłady 30 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości dotyczące stosunków międzynarodowych 

Cele przedmiotu:   
1. Uzyskanie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. 
2. Student powinien uzyskad umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z tego zakresu wraz z samodzielnym 

wyciąganiem wniosków. 
3. Wskazanie studentom istoty współczesnego prawa międzynarodowego 

 Metody dydaktyczne:  Wykłady teoretycznie przedstawiające problematykę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Geneza prawa międzynarodowego. 
2. Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.  
3. Źródła prawa międzynarodowego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.  
4. Umowy międzynarodowe pojęcie i klasyfikacja. Nieważnośd i ich wygaśnięcie.  
5. Obowiązywanie i wykonywanie umów międzynarodowych. Etapy zawierania umów. 
6. Zastrzeżenia do umów międzynarodowych i sprzeciwy do zastrzeżeo. 
7. Zwyczaj międzynarodowy.  
8. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.  
9. Zasady podstawowe – aksjomaty prawa międzynarodowego publicznego. 
10. Podmiotowośd w prawie międzynarodowym publicznym. 
11. Podmioty prawa międzynarodowego: paostwo i podmioty prawa międzynarodowego inne niż paostwa.  
12. Paostwo jako podstawowy podmiot prawa międzynarodowego. 
13. Elementy składowe paostwa: terytorium, ludnośd, władza. 
14. Uznanie międzynarodowe.  
15. Odpowiedzialnośd międzynarodowa paostwa i odpowiedzialnośd międzynarodowa jednostek.  
16. Organizacje międzynarodowe jako wtórny podmiot prawa międzynarodowego. 
17. Pozapaostwowe podmioty prawa międzynarodowego (np. Zakon Kawalerów Maltaoskich, powstaocy, strony wojujące, osoby 

fizyczne i prawne). 
18. Międzynarodowe prawo morza. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru (około 25 pytao). 

Literatura podstawowa:  
L. Antonowicz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2006. 
E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd. 2, Warszawa 2009. 
M.N. Shaw , Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca:  
P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Szczecin 2001. 
I. Gawłowicz, M.A. Wasilewska, Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały karne, 
Interpol), Szczecin 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Ochrony Środowiska 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A01 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

Stacjonarne   
 

 3 A polski 

Niestacjonarne III V wykłady 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: Uzyskanie podstawowych informacji na temat kształtowania się prawa ochrony środowiska w skali 
międzynarodowej i polskiej, zapoznanie się z międzynarodowymi standardami prawa, analiza polskich instytucji prawnych 
służących ochronie środowiska 

Cele przedmiotu:  Opanowanie przez studentów prawa ochrony środowiska w zakresie- międzynarodowego prawa ochrony 
środowiska, prawnych podstaw ochrony środowiska w Polsce, prawnoustrojowych podstaw ochrony środowiska w Polsce 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. System prawa ochrony środowiska, rola prawa międzynarodowego i unijnego 
2. Udział społeczeostwa w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska 
3. Dostęp do informacji i udział społeczeostwa w ochronie środowiska 
4. Oceny oddziaływania na środowisko 
5. Ochrona przed zanieczyszczeniem (prawo emisyjne) 
6. Prawne zasady postępowania z odpadami 
7. Ochrona różnorodności biologicznej 
8. Odpowiedzialnośd prawna w ochronie środowiska 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu 

Literatura podstawowa:  
M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009 
M. Górski, Odpowiedzialnośd administracyjno-prawna w ochronie środowiska , Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Bod, K. Nowacki K., E. Samborska-Bod, Ochrona środowiska, Wrocław 2009, 
J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001, 
M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle przepisów prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, Poznao 
2005, 
J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005, 
J. Jendrośka (red.), Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław 2001, 
J. Jerzmaoski, Ustawa o odpadach, Komentarz, Wrocław 2001, 
R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2003, 
W. Radecki, Odpowiedzialnośd prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002, 
W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27O10 Nazwa przedmiotu:  Prawo rynku finansowego 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     6 O 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III VI dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych, części ogólnej prawa cywilnego i zobowiązao. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad obowiązujący stan prawny polskiego rynku finansowego i jego związki z rynkami międzynarodowymi.  
2. Student powinien nabyd umiejętnośd rozumienia i identyfikowania problematyki prawa rynku finansowego Polski i Unii Europejskiej oraz identyfikowania 

problemów związanych z kryzysami finansowymi na rynku polskim i rynku Unii Europejskiej. 
3. Student powinien zapoznad się z instytucjami finansowymi, a także rozwiązaniami instytucjonalnymi umożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie rynku 

finansowego oraz powinien dokonad samodzielnej oceny uregulowao w zakresie prawa rynku finansowego. 
4. Studenci uczą się samodzielności w rozwiązywaniu problemów dogmatycznych i teoretycznych, a także powinni posiąśd umiejętnośd rozwiązywania 

kazusów z zakresu prawa rynku finansowego.   

 Metody dydaktyczne:  Dwiczenia z aktywnym udziałem studentów, metoda przedstawiania zagadnieo i kazusów do dyskusji 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. System bankowy w Polsce- tworzenie i rodzaje banków, czynności bankowe sensu stricto i sensu largo, pozostałe czynności bankowe. Instytucje 

kredytowe i instytucje finansowe, rodzaje holdingów. 
2. Formy zrzeszania i łączenia się banków ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych- ich tworzenie i funkcjonowanie. Spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo- kredytowe. 
3. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków- bankowy tytuł egzekucyjny, regulaminy bankowe, opłaty i prowizje bankowe, tajemnica bankowa. 
4. Bankowy Fundusz Gwarancyjny- Status prawny, organy, funkcje. Ustawowy i umowny system gwarantowanych wypłat. 
5. Narodowy Bank Polski- pozycja ustrojowa, organy, funkcje i cele NBP. Zasady gospodarki finansowej NBP. Instrumenty polityki pieniężnej NBP. NBP 

współcześnie i po przystąpieniu Polski do III etapu UGiW. 
6. Nadzór bankowy- KNF jako organ nadzoru nad rynkiem bankowym, nadzór nad instytucjami kredytowymi działającymi w RP, zakres przedmiotowy 

nadzoru bankowego, środki nadzoru represyjnego i środki nadzoru sanacyjnego. Działalnośd regulacyjna KNF  
7. Banki hipoteczne w Polsce- czynności podstawowe banków hipotecznych, zadania powiernika w bankowości hipotecznej, hipoteczne i publiczne listy 

zastawne. 
8. Elektroniczne instrumenty płatnicze- zasady wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieniądza 

elektronicznego. Instytucja agenta rozliczeniowego i akceptanta. Karty płatnicze. Usługi bankowości elektronicznej. Instrument pieniądza elektronicznego.  
9. Wybrane zagadnienia sektora bankowego w Unii Europejskiej- Europejski Bank Centralny i Europejski System Banków Centralnych, Unia Gospodarcza i 

Walutowa. Zasada jednolitej licencji bankowej. Europejski nadzór finansowy ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. 
10. System ubezpieczeo w Polsce (majątkowych i na życie)- rodzaje ubezpieczeo, gospodarka finansowa podmiotów prowadzących działalnośd 

ubezpieczeniową. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i inni uczestnicy sektora ubezpieczeniowego w Polsce (np. Polska Izba Ubezpieczeo i Rzecznik 
Ubezpieczonych). Agenci i brokerzy jako pośrednicy na rynku ubezpieczeniowym. 

11. Instytucje regulowanego obrotu kapitałowego (fundusze inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 
Zasady działalności maklerskiej. Domy maklerskie, doradcy inwestycyjni. Obrót regulowany na rynku pierwotnym i wtórnym. Zasady nadzoru 
instytucjonalnego i fundusze gwarancyjne. 

12. Fundusze emerytalne- status prawny, tworzenie i funkcjonowanie. Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Prawa członka OFE. 
13. Giełdy towarowe- status prawny, tworzenie i funkcjonowanie, cele działalności. Towary giełdowe i obrót na giełdach towarowych. Towarowa giełda rolna. 

Forma i warunki zaliczenia:  Test jednokrotnego wyboru. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów z testu, ponadto aktywnośd na dwiczeniach i frekwencja. 

Literatura podstawowa:  
Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Bydgoszcz – Gdaosk 2004. 
Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz - Mordel K., Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006. 
Gronkiewicz- Waltz H., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Warszawa 2009 
Jurkowska A. M., Prawo bankowe Unii Europejskiej – licencjonowanie działalności bankowej, Bydgoszcz – Gdaosk 2003. 
Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, C. H. Beck 2008. 
Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warszawa 2008. 
Prawo bankowe, pod redakcją E. Fojcik – Mastalskiej, Wrocław 2009. 
Smykla B., Prawo bankowe – komentarz, Warszawa 2005. 
Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003. 

Literatura uzupełniająca:  
Baka W., Bankowośd europejska, Warszawa 2005. 
Finanse, praca zbiorowa pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2004. 
Finanse, bankowośd i rynki finansowe, praca zbiorowa pod red. E. Pietrzaka i M. Markiewicz, Gdaosk 2007. 
Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007. 
Instytucje rynku finansowego w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Szelągowskiej, Warszawa 2007. 
Masiota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze, C. H. Beck 2003. 
Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006. 
Nowak- Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001 
Szambelaoczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Poznao 2006. 
Zoll F. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, tom 1 i 2, Zakamycze 2005. 
Zombirt J., Nowa Umowa Kapitałowa, Warszawa 2007.  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Prawa Finansowego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27010 Nazwa przedmiotu:  Prawo rynku finansowego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

Stacjonarne     6 O 
obowiązkowy 

Polski 

niestacjonarne III VI Wykład 30 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych, części ogólnej prawa cywilnego i zobowiązao. 

Cele przedmiotu:    
1. Student powinien poznad obowiązujący stan prawny oraz organizacyjny polskiego rynku finansowego i jego związki z rynkami międzynarodowymi.  
2. Student powinien zapoznad się z  instytucjami finansowymi, w wąskim i szerokim ujęciu, a także rozwiązaniami instytucjonalnymi gwarantującymi 

bezpieczne funkcjonowanie runku  
3. Student powinien poznad podstawowe standardy prawne funkcjonowania instytucji finansowych, a także nabyd praktyczne umiejętności rozwiązywania 

konkretnych kazusów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. 

 Metody dydaktyczne:  Wykład z aktywnym udziałem studentów (przekazywanie zagadnieo do dyskusji przed kolejnymi zajęciami). 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. System bankowy w Polsce 
2. Reglamentacja działalności banków 
3. Formy zrzeszania i łączenia się banków 
4. Czynności bankowe zastrzeżone dla banków 
5. Pozostałe czynności bankowe 
6. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków 
7. Zasady gospodarki finansowej banków 
8. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
9. Narodowy Bank Polski 
10. Nadzór bankowy 
11. Banki hipoteczne w Polsce 
12. Banki spółdzielcze i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe  w Polsce 
13. Elektroniczne instrumenty płatnicze 
14. Wybrane zagadnienia sektora bankowego w Unii Europejskiej 
15. System ubezpieczeo w Polsce (majątkowych i na życie) 
16. Reglamentowanie działalności ubezpieczeniowej w Polsce 
17. Gospodarka finansowa podmiotów prowadzących działalnośd ubezpieczeniową 
18. Bezpieczeostwo na rynku ubezpieczeniowym (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) 
19. Inne aspekty funkcjonowania sektora ubezpieczeniowego w Polsce (Polska Izba Ubezpieczeo, Biuro Ubezpieczeo Komunikacyjnych, Rzecznik 

Ubezpieczonych) 
20. Pośrednictwo na rynku ubezpieczeniowym (agenci i brokerzy) 
21. Instytucje regulowanego obrotu kapitałowego (fundusze inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) 
22. Działalnośd maklerska (domy maklerskie, maklerzy i doradcy inwestycyjni) 
23. Dopuszczanie instrumentów finansowych do obrotu regulowanego (na rynku pierwotnym i wtórnym) 
24. Bezpieczeostwo obrotu regulowanego instrumentami finansowymi (nadzór instytucjonalny, fundusze gwarancyjne) 
25. Fundusze emerytalne (tworzenie i funkcjonowanie) 
26. Giełdy towarowe (towary giełdowe, obrót na giełdach towarowych) 

 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z egzaminu. 

Literatura podstawowa:   
Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Bydgoszcz – Gdaosk 2004. 
Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz - Mordel K., Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006. 
Jurkowska A. M., Prawo bankowe Unii Europejskiej – licencjonowanie działalności bankowej, Bydgoszcz – Gdaosk 2003. 
Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, C. H. Beck 2008. 
Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warszawa 2008. 
Prawo bankowe, pod redakcją E. Fojcik – Mastalskiej, Wrocław 2009. 
Smykla B., Prawo bankowe – komentarz, Warszawa 2005. 
Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003. 

 

Literatura uzupełniająca:   
Baka W., Bankowośd europejska, PWE 2005. 
Finanse, praca zbiorowa pod red. Z. Brodeckiego, Warszawa 2004. 
Finanse, bankowośd i rynki finansowe, praca zbiorowa pod red. E. Pietrzaka i M. Markiewicz, Gdaosk 2007. 
Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007. 
Instytucje rynku finansowego w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Szelągowskiej, Warszawa 2007. 
Masiota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze, C. H. Beck 2003. 
Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006. 
Szambelaoczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Poznao 2006. 
Zoll F. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, tom 1 i 2, Zakamycze 2005. 
Zombirt J., Nowa Umowa Kapitałowa, Warszawa 2007.  
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 
 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V27O16

 

 

  
Nazwa przedmiotu: Prawo samorządowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język wykładowy 

stacjonarne     5 O 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III VI konwersatoria 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad wiadomości na temat struktury 
organizacyjnej i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, zadao, form współdziałania jednostek samorządu 
terytorialnego oraz organów nadzoru i przypisanych im środków oddziaływania. 

Cele przedmiotu:   
Zasadniczym celem zajęd jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego w systemie administracji zdecentralizowanej, a także przekazanie studentom umiejętności 
swobodnego poruszania się po aktach normatywnych charakterystycznych dla przedmiotu. 

 Metody dydaktyczne:  
Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej 
doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego 
2. Zadania samorządu terytorialnego,  ich klasyfikacja i zasady wykonywania. 
3. Ustrój samorządu gminnego: pojęcie gminy; pozycja prawna rady gminy oraz wójta, burmistrza (prezydenta miasta) status 

prawny radnego; jednostki pomocnicze gminy  
4. Ustrój samorządu powiatowego 
5. Ustrój samorządu województwa 
6. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego 
7. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 
8. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 

 

Forma i warunki zaliczenia: pisemna, test 

Literatura podstawowa:  
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009. 
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca:  
D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa2007. 
M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008. 
P. Sitniewski, Wygaśnięcie mandatu radnego, Warszawa 2007.  
A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym,Warszawa2008. 
 J. Jagoda, D. Łobos-Kotowska, M. Staoko, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008.  

 

http://www.prawoiekonomia.pl/8828.html
http://www.prawoiekonomia.pl/8750.html
http://www.prawoiekonomia.pl/8494.html
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek:  Prawo 
Rodzaj studiów:  studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27O16 Nazwa przedmiotu: Prawo samorządowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     5 O 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne III V-VI Wykład 30 (15+15) 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego 
(zaliczenie koocowe z przedmiotów: wstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne). 

Cele przedmiotu:   Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy w możliwie szerokiej perspektywie z zakresu problematyki ustroju, zadao, 
zasad organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Omawiane są także podstawowe zasady działalności prawodawczej organów 
jednostek samorządu terytorialnego.  Przekazanie praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu kazusów i opracowywaniu 
projektów rozstrzygnięd  niezbędnych w praktyce do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (m. in. projektów: statutu j.s.t.,  
regulaminu organizacyjnego aparatu pomocniczego, uchwał w sprawie wyboru organów wykonawczych j.s.t. oraz utworzenia komisji organów 
stanowiących). 

Metody dydaktyczne:  Wybór stosowanej metody (nauczanie teoretyczne i praktyczne, metoda aktywizująca i oparta na praktycznej działalności 
studentów) jest uzależniony od realizowanej partii materiału. Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących 
rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii 
materiału rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania testowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, istota i geneza samorządu terytorialnego                                          
2. Podstawy prawne ustroju samorządu terytorialnego                                      
3. Formy demokracji bezpośredniej                                                                          
4. Wykonywanie zadao publicznych przez jednostki samorządu                        
5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego                      
6. Struktura organizacyjna powiatu                                                                            
7. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego                                 
8. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego                  
9. Gmina, powiat, województwo jako podmioty mienia publicznego 
10. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego 
11. Status prawny radnego                      
12. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego 
13. Status prawny pracowników samorządowych 
14. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Regionalne Izby Obrachunkowe 
15. Modele samorządu terytorialnego w wybranych paostwach europejskich 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny (testowy) 

Literatura podstawowa:  
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006. 
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze 2009. 
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009. 
Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006. 
Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2006. 
Dąbek D., Prawo miejscowe, Oficyna 2007.  
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2007. 
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Koniuszewska E., Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie 
administracyjnym, Warszawa 2009. 
Leooski Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006. 
Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008. 
Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnieo ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007. 
Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008. 
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Kraków 2007. 
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, pod red. E. Ruśkowskiego i B. Dolnickiego, Oficyna Wydawnicza Branta 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A12 Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 7 A polski 

niestacjonarne IV VII wykład 30 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu źródeł przestępczości, prawa karnego procesowego i materialnego, 
ustroju sądownictwa powszechnego i działalności organów ścigania. 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu kryminalistyki, poznanie techniki i taktyki ujawniania 

przestępstw, procesu dowodzenia sprawstwa zapobiegania przestępstwom. 
2. Poznanie przez studentów sposobów popełniania przestępstw i identyfikacji sprawców. 
3. Zdobycie przez studentów umiejętności analizy i interpretacji ekspertyz kryminalistycznych. 

 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego i praktycznego (opinie, ekspertyzy) metoda aktywizująca, metoda oparta 
na analizie materiału dowodowego, prezentacje wyników ekspertyz o opinii biegłych. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zakres badao kryminalistycznych. 
2. Kryminalistyka, Kryminologia, Wiktymologia, podobieostwa i różnice. 
3. Zasady działao kryminalistycznych. 
4. Rodzaje czynności kryminalistycznych. 
5. Ślady kryminalistyczne i identyfikacja kryminalistyczna, 
6. Dowód z opinii biegłego. Rola biegłego w postępowaniu karnym. 
7. Oględziny miejsca, osób i rzeczy. 
8. Wersje kryminalistyczne. Modus operandi. 
9. Okazanie, przeszukanie, eksperyment procesowo-kryminalistyczny, przesłuchanie. 
10. Sądowo-lekarska sekcja zwłok. Śmierd gwałtowana i jej rodzaje. 
11. Ekspertyzy kryminalistyczne. 
12. Działania taktyczno-kryminalistyczne. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny lub ustny 

Literatura podstawowa:  
Hołyst B.; Kryminalistyka, wyd. XI, Warszawa 2007. 
Widacki J. (red.).; Kryminalistyka, Warszawa 2007. 
Hanusek T.; Kryminalistyka Zarys wykładu, Kraków 2005. 
Kasprzak J., Młodziejowski B., Brzęk W. , Moszczyoski J.; Kryminalistyka, Warszawa 2006. 
Sławik K.; Kryminalistyka w związkach z procesem karnym, kryminologią i wiktymologią, Szczecin 2003 

Literatura uzupełniająca:  
Wójcikiewicz J. (red.); Ekspertyza sądowa, Kraków 2005. 
Goc M., Moszczyoski J.( red.); Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007. 
Jerzewska J.; Od oględzin do opinii biegłego, wyd. II, Warszawa 2005. 
Biegły i specjalista przed sądem – wybrane aspekty taktyczne, Zeszyty Metodyczne CLK, Warszawa 2001. 
Gaberle A.; Dowody w sądowym procesie karnym, Kraków 2007. 
Fischer B.; Kazusy z kryminalistyki, Kraków 1998. 
Wójcikiewicz J. ; Dowód naukowy w procesie sądowym, Kraków 2000. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A06 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne IV VII, VIII dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego materialnego, rodzinnego i opiekuoczego, 
gospodarczego oraz prawa pracy. Nadto konieczna jest znajomośd reguł wykładni. Bezwzględna jest także znajomośd 
podstawowych reguł dotyczących hierarchii aktów prawnych, w tym w szczególności miejsca w tej hierarchii umów 
międzynarodowych. 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu realizacji norm prawa materialnego cywilnego, 

rodzinnego, czy prawa pracy, zarówno w postępowaniu przedsądowym, lecz w szczególności realizacji norm  
w postępowaniu rozpoznawczym toczącym się przed sądem powszechnym, jak i w postępowaniu mającym na celu 
przymusowe wykonanie orzeczenia sądowego (postępowanie egzekucyjne). 

2. Student powinien nabyd umiejętności analizowania podstawowych pojęd procesowych, umiejętności korzystania  
z przysługujących instrumentów zapewniających realizację roszczeo. 

 Metody dydaktyczne: metoda oparta na praktycznej działalności studentów i metoda nauczania praktycznego. Przedmiotowa 
materia przedstawiana jest bowiem studentom przede wszystkim w formie rozwiązywania i omawiania stanów faktycznych. 
Studenci nadto sporządzają samodzielnie wzory pism procesowych 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego;  
2. Przesłanki procesowe; 
3. Źródła prawa procesowego cywilnego;  
4. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym - dopuszczalnośd drogi sądowej i stosunek do innych 

postępowao przed organami paostwa; 
5. Zasady naczelne postępowania cywilnego w praktyce;  
6. Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie tematyki wykładu; 
7. Przygotowanie pozwu w procesie cywilnym oraz wniosku w postępowaniu nieprocesowym; 
8. Problematyka formularzy procesowych; 
9. Przygotowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych; 
10. Praktyczne aspekty czynności procesowych; 
11. Czynności procesowe w postępowaniach odrębnych; 
12. Środki zaskarżenia w praktyce; 
13. Czynności procesowe w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie bez oceny 

Literatura podstawowa:  
Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 
Siedlecki W, Świeboda Z.., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2002 

 

Literatura uzupełniająca:  
Flaga-Gieruszyoska K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2006 
Jodłowski J, Resich, Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne. Warszawa 2005 
Mądrzak H., Marszałkowska-Krześ E., Postępowanie cywilne, Warszawa 2003 
Szokalska A., Prawo w diagramach, Bielsko-Biała 2005 
Zielioski A. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A06 Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 A 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne IV VII, VIII wykład 45 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego oraz prawa 
pracy, a także znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.) 

Cele przedmiotu:   
Prowadzone zajęcia mają na celu: 

1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu postępowania cywilnego; 
2. nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu różnych form procesu cywilnego i 

postępowania nieprocesowego; 
3. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu postępowania cywilnego w praktyce 

zawodowej, w szczególności sporządzanie pism procesowych i dokonywanie skutecznych czynności procesowych. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania cywilnego.  
2. Przesłanki procesowe.  
3. Źródła prawa procesowego cywilnego.  
4. Zakres ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym - dopuszczalnośd drogi sądowej i stosunek do innych 

postępowao przed organami paostwa.  
5. Zasady naczelne postępowania cywilnego. 
6. Strony i inni uczestnicy postępowania. 
7. Koszty postępowania.  
8. Postępowanie dowodowe. 
9. Czynności procesowe 
10. Postępowanie przed sądem I instancji. 
11. Środki odwoławcze. 
12. Postępowania odrębne. 
13. Postępowanie nieprocesowe. 
14. Postępowanie zabezpieczające. 
15. Postępowanie egzekucyjne. 
16. Postępowanie przed sądem polubownym. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin (test) 

Literatura podstawowa:  
Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 
Siedlecki W, Świeboda Z.., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2002 

 

Literatura uzupełniająca:  
Flaga-Gieruszyoska K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2006 
Jodłowski J, Resich, Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne. Warszawa 2005 
Mądrzak H., Marszałkowska-Krześ E., Postępowanie cywilne, Warszawa 2003 
Szokalska A., Prawo w diagramach, Bielsko-Biała 2005 
Zielioski A. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne IV VII, VIII dwiczenia 30 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej, prawa zobowiązao oraz prawa gospodarczego 
publicznego. 

Cele przedmiotu:   Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa handlowego, a także umiejętności analizowania i wykładni przepisów 
prawa handlowego i ich zastosowania w konkretnej sprawie. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa.  
2. Charakterystyczne cechy obrotu handlowego.  
3. Prawne metody regulacji obrotu gospodarczego.  
4. Międzynarodowe prawo handlowe.  
5. Źródła prawa handlowego.  
6. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jednoosobowy. 
7. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne.  
8. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.  
9. Ewidencja działalności gospodarczej.  
10. Reglamentacja publicznoprawna działalności gospodarczej. 
11. Pojęcie czynności handlowych i umów handlowych, zasady obrotu handlowego. 
12. Umowa leasingu: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy. 
13. Umowa factoringu: pojęcie, charakter, rodzaje umów factoringowych, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
14. Umowa franchisingu: pojecie, charakter, rodzaje umów franchisingowych, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi i gwarancji. 
15. Umowa forfaitingu: pojecie, charakter, rodzaje umów forfaitingowych, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
16. Umowa agencyjna: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania. 
17. Umowa ubezpieczenia: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
18. Umowa przewozu: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, kwestia posiłkowego zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do przewozów 

osób i rzeczy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
19. Umowa spedycji: pojęcie, cechy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy. 
20. Umowa komisu: pojęcie, charakter, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wykonanie umowy, odpowiedzialnośd za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy, odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi. 
21. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. 
22. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. 
23. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółdzielnie. 

Forma i warunki zaliczenia:    kolokwium pisemne w formie czterech pytao opisowych 

Literatura podstawowa:  
K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
J. Napierała, A. Koch, Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007. 
A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150, C.H. Beck, Warszawa 2006. 

S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151-300, C.H. Beck, Warszawa 2005. 

S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301-458, C.H. Beck, Warszawa 2008. 

A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer Polska 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 A 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne IV VII, VIII wykład 30 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej, prawa zobowiązao oraz prawa 
gospodarczego publicznego. 

Cele przedmiotu:   Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa handlowego, a także umiejętności analizowania i 
wykładni przepisów prawa handlowego i ich zastosowania w konkretnej sprawie. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z wykładem. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Prawo handlowe i jego miejsce w systemie obowiązującego prawa.  
2. Charakterystyczne cechy obrotu handlowego.  
3. Prawne metody regulacji obrotu gospodarczego.  
4. Międzynarodowe prawo handlowe.  
5. Źródła prawa handlowego.  
6. Zasady prawa handlowego.  
7. Pojęcie przedsiębiorcy. 
8. Przedsiębiorca jednoosobowy. 
9. Kwalifikacja podmiotów, które mogą występowad jako przedsiębiorcy. 
10. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.  
11. Reglamentacja publicznoprawna działalności gospodarczej. 
12. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne.  
13. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.  
14. Ewidencjonowanie i rejestrowanie przedsiębiorców. 
15. Firma przedsiębiorcy. Zasady prawa firmowego. Ochrona prawa do firmy. 
16. Czynności handlowe. 
17. Prokura. 
18. Spółka cywilna. 
19. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółka cywilna. 
20. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółki osobowe. 
21. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółki kapitałowe. 
22. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie podmiotów prawa handlowego: spółdzielnie. 
23. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw paostwowych. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie dwóch pytao opisowych i jednego pytania obejmującego zastosowanie 
przepisów prawa handlowego w konkretnej sprawie 

Literatura podstawowa:  
K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
J. Napierała, A. Koch, Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007. 
A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150, C.H. Beck, Warszawa 

2006. 

S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151-300, C.H. Beck, 

Warszawa 2005. 

S. Sołtysioski, A. Szajkowski, A. Szumaoski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301-458, C.H. Beck, 

Warszawa 2008. 

A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer Polska 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A10 Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne IV VII,VIII dwiczenia 20 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych, prawa konstytucyjnego, postępowania 
administracyjnego i prawa samorządowego 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad szczegółowe prawo podatkowe, jego ewolucję oraz metody dostosowywania do standardów 

obowiązujących w paostwach Unii Europejskiej.  
2. Student powinien zapoznad się z charakterystyką materiału normatywnego, zasadniczych linii orzecznictwa sądowego 

oraz urzędowych interpretacji wykorzystywanych w procesie stosowania prawa podatkowego. 
3. Student powinien uzyskad wiedzę o aktualnym stanie systemu prawa podatkowego obowiązującego w Polsce (w zakresie 

podatków paostwowych oraz samorządowych) oraz praktyczne umiejętności polegające na rozwiązywaniu konkretnych 
kazusów podatkowych. 

 Metody dydaktyczne:  Dwiczenia z aktywnym udziałem studentów, rozwiązywanie kazusów z zakresu szczegółowego prawa 
podatkowego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Częśd pierwsza. Szczegółowe prawo podatkowe – podatki lokalne 

1. Podatek od nieruchomości 
2. Podatek od środków transportowych 
3. Podatek od spadków i darowizn 
4. Podatek rolny 

Częśd druga . Szczegółowe prawo podatkowe – podatki paostwowe 
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
2. Zryczałtowane formy opodatkowania 

 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na podstawie obecności i kolokwiów   

Literatura podstawowa:  Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2008. 
 

Literatura uzupełniająca Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, pod red. L. Etela, Warszawa 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A10 Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne IV VII, VIII wykład 40 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów publicznych, prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego i prawa 
samorządowego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu ogólnego (materialnego i procesowego) prawa podatkowego oraz szczegółowego prawa podatkowego, jego 

ewolucji oraz metod dostosowywania do standardów obowiązujących w paostwach Unii Europejskiej.  
2. Student powinien poznad charakterystykę materiału normatywnego, zasadniczych linii orzecznictwa sądowego oraz urzędowych interpretacji 

wykorzystywanych w procesie stosowania prawa podatkowego. 
3. Student powinien uzyskad wiedzę o aktualnym stanie systemu prawa podatkowego obowiązującego w Polsce (w zakresie podatków paostwowych oraz 

samorządowych) oraz praktyczne umiejętności polegające na rozwiązywaniu konkretnych kazusów podatkowych. 

 Metody dydaktyczne: Wykład z aktywnym udziałem studentów (przekazywanie zagadnieo do dyskusji przed kolejnymi zajęciami). 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Częśd pierwsza. Zagadnienia wprowadzające 

1. Istota podatku i prawa podatkowego 
2. Źródła prawa podatkowego 
3. Wpływ orzecznictwa na kształt prawa podatkowego 
4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego 
5. Organy podatkowe i administracja podatkowa 
6. Koncepcje reformy podatkowej w Polsce 

Częśd druga. Ogólne materialne prawo podatkowe 
1. Obowiązek podatkowy 
2. Zobowiązanie podatkowe 
3. Zaległośd podatkowa 
4. Nadpłata podatku 
5. Odpowiedzialnośd za zobowiązania podatkowe 

Częśd trzecia. Ogólne proceduralne prawo podatkowe 
1. Zagadnienia ogólne postępowania podatkowego 
2. Dowody w postępowaniu podatkowym 
3. Decyzje i postanowienia w postępowaniu podatkowych 
4. Odwołania i zażalenia w postępowaniu podatkowym 
5. Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych 
6. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa 
7. Tajemnica skarbowa 
8. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników 

Częśd czwarta. Szczegółowe prawo podatkowe – podatki paostwowe 
1. Podatek dochodowy od osób prawnych 
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 
3. Podatek tonażowy 
4. Podatek od towarów i usług 
5. Podatek akcyzowy 
6. Podatek od gier 
7. Zryczałtowane formy opodatkowania 

Częśd piąta. Szczegółowe prawo podatkowe – podatki lokalne 
1. Podatek od nieruchomości 
2. Podatek od środków transportowych 
3. Podatek od spadków i darowizn 
4. Podatek rolny 
5. Podatek leśny 
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
7. Opłaty lokalne 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny (rozwiązywanie kazusów przy wykorzystaniu aktów prawnych i komentarz). 

Literatura podstawowa:  
Brzezioski B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruo 2008. 
J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2008. 
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2008. 
K. Koperkiewicz-Mordel, W. Nykiel, W. Chróścielewski, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2006. 
H. Litwioczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2008.  
R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2006. 
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca:  
Brzezioski B., Kalinowski M., Olesioska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, tom 1 i 2, Toruo 2007.  
Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, pod red. L. Etela, Warszawa 2006. 
R. Wolaoski, System podatkowy w Polsce, Oficyna 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A11 Nazwa przedmiotu: Prawo pracy 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne IV VII wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  Zaliczenie Prawoznawstwa, Logiki prawniczej, Prawa cywilnego i administracyjnego 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu tej gałęzi prawa. 
2. Student powinien poznad źródła i specyfikę  funkcjonowania tej gałęzi prawa. 
3. Student powinien zapoznad się z najważniejszym orzecznictwem sądowym dotyczącym analizowanej problematyki 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca 
(analiza przepisów, orzecznictwa) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Tematyka wykładów 

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy.  
2. Zasady prawa pracy. Specyfika źródeł prawa pracy.  
3. Stosunek pracy - pojęcie, podmioty i przedmiot. Rodzaje. 
4.  Ustanie umownego stosunku pracy: wygaśnięcie, rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie, rozwiązanie bez 

wypowiedzenia.  
5. Zmiana umownego stosunku pracy - porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające. 
6. Katalog obowiązków pracownika i pracodawcy i odpowiedzialnośd za ich naruszenie. 
7. Czas pracy - pojęcie, systemy czasu pracy, praca w dniach ustawowo wolnych od pracy.  
8. Wynagrodzenie za pracę - pojęcie, zasady kształtowania wynagrodzeo. Szczególna prawna ochrona wynagrodzenia za 

pracę.  
9. Ochrona pracy 

Tematyka dwiczeo: 
1. Orzecznictwo dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu. 
2. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne. 
3. Przyczyna wypowiedzenia. 
4. Zwolnienia grupowe 
5. Odpowiedzialnośd materialna pracowników. 
6. Praca w godzinach nadliczbowych. 
7. Urlopy 
8. Wypadki przy pracy. 
9. Ochrona rodzicielstwa. 
10. Odpowiedzialnośd pracodawcy w zakresie bhp 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu 

Literatura podstawowa:  Niedbała,Z.(red.), Prawo pracy, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
Driczinski,S., Elastycznośd pojęcia czas pracy, Szczecin 2002. 
Mitrus,L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze 2006. 
Skąpski,M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.7V27A04 Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 8 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne IV VII wykład 45 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego publicznego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad historię procesu integracji europejskiej. 
2. Student powinien poznad  prawne podstawy działania Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej.  
3. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu procedur tworzenia prawa Unii Europejskiej oraz środków 

ochrony prawnej związanych ze stosowaniem prawa wspólnotowego. 
4. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa wspólnotowego 

oraz prowadzenia prowspólnotowej wykładni przepisów, wraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków. 

 Metody dydaktyczne: : Zajęcia prowadzone w formie wykładu, w czasie którego prezentowane są podstawowe zagadnienia i 
problemy związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz poglądy doktryny, poparte szerokim orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Historia procesu integracji europejskiej. 
2. Charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 
3. Ewolucja Wspólnot w kierunku jednolitej struktury UE 
4. Trójfilarowa struktura Unii Europejskiej. 
5. Stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi. 
6. Członkostwo w Unii Europejskiej. 
7. Obywatelstwo w Unii Europejskiej. 
8. Źródła prawa Unii Europejskiej  

a) prawo pierwotne,  
b) prawo pochodne 

9. Instytucje Unii Europejskiej. 
a) Rada i rada Europejska 
b) Parlament 
c) Komisja 
d) Trybunał Obrachunkowy 
e) Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd I Instancji 
f) Instytucje doradcze (KES, KR) 

10. Tworzenie prawa Unii Europejskiej. 
11. Stosowanie prawa Unii Europejskiej –środki prawne przyjmowane przed sądami luksemburskimi oraz organami 

krajowymi. 
12. Sądowa kontrola przestrzegania prawa Unii Europejskiej. 

Forma i warunki zaliczenia: : Egzamin pisemny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. 

Literatura podstawowa:  
M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2007; 
J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, T. 1-2, Wydawnictwo Prawo i 
Polityka Gospodarcza, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca:  
Ch. Zacker, S. Wernicke, Prawo Europejskie w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Prawo i Polityka Gospodarcza, 
Warszawa 2002. 
W. Czaplioski, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo,Suplement 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001. 
A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Dokumenty europejskie. Tom IV, Verba, Lublin 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo własności intelektualnej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne IV VII Wykład 30 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  znajomośd podstawowych pojęd części ogólnej prawa cywilnego oraz  prawa zobowiązao. 

Cele przedmiotu:   Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej w toku wykładni i stosowania 
prawa oraz umiejętności dokonywania podstawowych czynności prawnych, w tym zwłaszcza polegających na zawieraniu umów 
przenoszących prawa do dóbr niematerialnych. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z wykładem. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zakres prawa własności intelektualnej. Źródła prawa: polskie ustawy, konwencje międzynarodowe, dyrektywy 

obowiązujące w Unii Europejskiej.  
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiot  i podmiot prawa autorskiego. Treśd 

prawa autorskiego. Dozwolony użytek utworów. Umowy dotyczące autorskich praw  majątkowych. Prawa pokrewne.  
3. Prawo własności przemysłowej: ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej. Przepisy ogólne. Patent, 

prawo ochronne, prawo z rejestracji – charakterystyka praw. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki 
towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Urząd Patentowy RP.   

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe. Funkcje i cele prasy. Wolnośd prasy. Funkcja kontrolna prasy. Dostęp 
dziennikarzy do informacji. Prawo krytyki prasowej. Definicje prawa prasowego. Prawa i obowiązki dziennikarzy. 
Tajemnica dziennikarska.  

5. Ochrona uczciwej konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych w prawie polskim. Zakres podmiotowy ustawy z 
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Definicja czynu nieuczciwej konkurencji.  

6. Pojęcie dóbr osobistych i ich rodzaje. Ograniczenia ochrony dóbr osobistych. 
Uwaga: omówieniu podlegają zagadnienia wybrane przez prowadzącego przedmiot 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie czterech pytao opisowych 

Literatura podstawowa:  
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, art. 23,24, 448 
Kodeks karny – Rozdział XXVII – przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej,  
J. Barta,  R. Markiewicz , Prawo autorskie przepisy orzecznictwo umowy międzynarodowe, Dom Wydawniczy ABC, 2002. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Barta (red.), Prawo autorskie System Prawa Prywatnego, tom 13, Warszawa 2007. 
Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2005.  
M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A99 Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 12 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne IV, V VII, VIII, IX, X seminarium 120/30 w 
semestrze/ 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  Ogólna wiedza z zakresu nauk prawnych. Ogólna wiedza na temat metodologii pracy naukowej, techniki 
pisania pracy magisterskiej, analizy źródeł informacji, metod gromadzenia informacji oraz technik analizy i interpretacji zjawisk. 

Cele przedmiotu:   Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy naukowej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania 
prac magisterskich oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, 
celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Należy się spodziewad, że 
studenci opanują wiedzę z zakresu gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi. 

 Metody dydaktyczne:  dwiczenia, seminarium 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Ogólny zarys metod i technik realizacji prac magisterskich dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku prawo. 
Materiał ukierunkowano na najważniejsze potrzeby studentów w zakresie: formułowania problemów badawczych, opracowanie 
tematu pracy magisterskiej, stawianie tez (problemów szczegółowych) i przyjmowanie hipotez, wyłanianie zmiennych zależnych i 
niezależnych oraz ich wskaźników, określenie metod, technik i narzędzi badawczych, przeprowadzenie procedury badawczej i 
zrealizowanie badao naukowych, opracowanie i przedstawienie wyników badao własnych w formie sprawozdania naukowego 
stosowanego w pracach magisterskich, przygotowanie się i złożenie egzaminu koocowego 
Tematyka dwiczeo: dyskusja rozwiązao z literatury i praktyki, metoda problemowa 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na podstawie realizacji wyznaczonych zadao 

Literatura podstawowa:  
Wójcie K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa, SGH 1998. 
Wójcie K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa, AGH, 
2000. 
Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wydaw. Uczelniane ATR., Bydgoszcz 1999. 
Wojciekowski T., Jak pisad prace dyplomowe – licencjaci i magisterskie: poradnik. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 
Warszawa 1998. 
Apanowicz J., Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania. Wyższa Szkoła Administracji i 
Biznesu, Gdynia 1997. 

Literatura uzupełniająca:  
Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowao 
naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. - Wyd. 3. AE, Poznao 1999. 
Krajeoski M., Praca dyplomowa z elementami edytorstwa. Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna, Włocławek 1998. 
Ładooski W., Urban S., Proces tworzenia prac dyplomowych magisterskich na studiach ekonomicznych. Poradnik. PWN, 
Warszawa 1989. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A05 Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe prywatne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 5 A 
obowiązkowy 

 

polski 

niestacjonarne V X wykład 15 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu wszystkich gałęzi prawa, a w szczególności z prawa zobowiązao, 
rzeczowego, rodzinnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego publicznego 

Cele przedmiotu:   
 Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu analizy i funkcjonowania prawa prywatnego międzynarodowego oraz ważniejszych 
konwencji i aktów tego prawa dotyczących spraw rodzinnych, spadkowych, prawa rzeczowego i stosunków pracy.  

 Metody dydaktyczne:  Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z wykładem. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Prawo prywatne międzynarodowe, prawo wspólnotowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy . 

2. Historyczny rozwój nauki prawa międzynarodowego prywatnego,  

3. Budowa normy kolizyjnej, rodzaje norm kolizyjnych, norma prawna, a norma kolizyjna. Łącznik normy kolizyjnej i ich rodzaje. 

Metody kwalifikacyjne. Pełnomocnictwo. Zdolnośd prawna i zdolnośd do czynności prawnych – poszukiwanie prawa właściwego 

do ich oceny zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.  

4. Osoby międzynarodowe.  

5. Status personalny i jego zakres. Statut rzeczowy i jego zakres. 

6. Uregulowania dotyczące małżeostwa, stosunków między rodzicami a dziedmi, prawo właściwe dla rozwodu i separacji, 

przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, stosunków majątkowych między małżonkami. Konwencje międzynarodowe z 

tego zakresu.  

7. Uregulowania dotyczące rozwiązao prawnych z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązao, stosunków pracy i spraw spadkowych. 

Ważniejsze umowy bilateralne i multilateralne dotyczące omawianych zagadnieo. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie trzech pytao opisowych 

Literatura podstawowa:  
M. Pazdan, Prawo Prywatne międzynarodowe, wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.  
K. Bagan-Karluta Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. C.H. Beck Warszawa 2006. 
Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. prawo prywatne międzynarodowe 
Konwencje międzynarodowe dotyczące: roszczeo alimentacyjnych, rozwodów, cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za 
granicę, karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

Literatura uzupełniająca:  
wszystkie inne dostępne na rynku wydawniczym podręczniki do przedmiotu, wskazane przez prowadzącego zajęcia artykuły i 
dokumenty prawa prywatnego międzynarodowego 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A03 Nazwa przedmiotu: Teoria prawa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne V IX wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  uzyskanie przez studenta zaliczenia VIII semestru studiów prawniczych. 

Cele przedmiotu:   
1. Zapoznanie studentów z  usystematyzowaną wiedzą na temat ogólnej refleksji nad prawem 
2. Nabycie przez studenta umiejętności analizowania podstawowych zjawisk prawnych. 
3. Nabycie przez studenta umiejętności wykładni tekstów prawnych. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metoda nauczania praktycznego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Spory o sposób pojmowania prawa. 
2. System prawny. 
3. Prawo wobec wartości. 
4. Normy prawne i inne typy wypowiedzi. 
5. Wykładnia prawa. 
6. Wnioskowania prawnicze. 
7. Sytuacje wyznaczone przez normy. 
8. Postawy wobec prawa. 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin(pytania opisowe) 

Literatura podstawowa:  
Wronkowska S., Ziembioski Z., Zarys teorii prawa, Poznao 2001; 

Zielioski M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008; 

Literatura uzupełniająca:  
Municzewski A., Reguły interpretacyjne w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego, Szczecin 2004; Morawski L., Główne 
problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2003. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A03 Nazwa przedmiotu: Zasady techniki normotwórczej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 7 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne V X wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  standardowe dla studenta V-go roku prawa 

Cele przedmiotu:   
1. Zapoznanie studenta i utrwalenie podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu prawa i prawoznawstwa niezbędnych dla 

osób redagujących teksty prawne, w tym takie pojęcia i zagadnienia jak: przepis prawny, norma postępowania, typy norm 
postępowania, wartości i oceny, norma prawna, typy norm prawnych w tym normy kompetencyjne, obowiązywanie 
prawa. 

2. Zaznajomienie z charakterystyką właściwości polskich tekstów prawnych. 
3. Zapoznanie z przyjętymi w polskiej kulturze prawnej zasadami techniki prawodawczej. 
4. Zaznajomienie z techniką redagowania umów. 
5. Zapoznanie z techniką redagowania statutów i regulaminów. 
6. Student powinien nabyd umiejętnośd poprawnego z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej formułowania 

poszczególnych przepisów prawnych oraz aktów prawodawczych. 
7. Student powinien w sposób technicznie poprawny redagowad umowy, statuty i regulaminy. 
8. Student powinien umied weryfikowad teksty prawne pod kątem ich zgodności z zasadami techniki prawodawczej, w tym 

również samodzielnie wskazywad sposób usunięcia niezgodności. 

 Metody dydaktyczne: . Metoda problemowa, metoda podająca. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Norma postępowania, w tym w szczególności pojęcie normy postępowania, typy norm postępowania, wartości i oceny, 

norma prawna, typy norm prawnych, normy kompetencyjne i normy merytoryczne, obowiązywanie prawa.  
2. Sposoby wysławiania norm w przepisach prawnych. 
3. Język tekstów prawnych.  
4. Rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych. 
5. Kondensacja norm w przepisach prawnych. 
6. Budowa ustawy. 
7. Obowiązywanie ustawy w czasie. 
8. Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja. 
9. Przepisy upoważniające. 
10. Przepisy karne. 
11. Nowelizacja ustawy. 
12. Tekst jednolity. 
13. Projekt aktu wykonawczego. 
14. Projekty aktów prawa miejscowego. 
15. Typowe środki techniki prawodawczej w tym w szczególności: 
16. Redagowanie umów. 
17. Redagowanie statutów i regulaminów. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  
S. Wronkowska, M. Zielioski, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, 
M. Zielioski, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006, Częśd pierwsza: Wprowadzenie, Częśd trzecia: 
Charakterystyka właściwości polskich tekstów prawnych. 

Literatura uzupełniająca:  
S. Wronkowska, M Zielioski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004. 
A. Choduo, Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27A03 Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 A 
do wyboru 

(jeden z 
czterech 

przedmiotów 
społecznych) 

polski 

niestacjonarne I I wykłady 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej 

Cele przedmiotu:   Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami etyki. Analizowanie doktryn moralnych. 

 Metody dydaktyczne: : metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Podstawowe pojęcia nauki o moralności. 

1.1. Moralnośd, doktryna moralna, nauka o moralności. 
1.2. Moralnośd jako zjawisko społeczne. 
1.3. Oceny, normy systemy moralne. 
1.4. Moralnośd. Normy obyczajowe. Etos. 
1.5. Estetyka. Normy estetyczne. 
1.6. Działy nauki o moralności. 

2. Pojmowanie moralności. 
2.1.Trzy nurty myśli moralnej. 
2.2.Filozoficzne podstawy naczelnych nakazów moralnych. 
2.3.Punkty sporów między doktrynami z solidarystycznego nurtu w moralności 

3. Historyczne etyki normatywne. 
3.1. Doktryny moralne starożytności. 
3.2. Chrześcijaoska doktryna moralna w średniowieczu. 

         3.3   Etyka nowożytna 
4. Sprawiedliwośd. Formuły sprawiedliwości. 
         4.1.Pojęcie sprawiedliwości. 
         4.2.Przegląd formuł sprawiedliwości. 
         4.3.Formuły sprawiedliwości wyrównawczej. 
        4.4.Formuły sprawiedliwości rozdzielczej. 
5. Współczesne doktryny moralne.  
         5.1.Kierunki przemian doktryn moralnych. 
         5.2.Kierunki przemian chrześcijaoskich doktryn moralnych. 
6. Związki prawa, estetyki i moralności. 

 6.1.Normy prawne a normy moralne i estetyczne. 
 6.2.Moralnośd jako czynnik kształtujący prawo. 
 6.3.Moralnośd jako czynnik wpływający na przestrzeganie prawa. 

7. Oceny i wartości w wykładni prawa . 
8. Oceny i wartości w stosowaniu prawa. 
9. Etyka zawodowa. 

9.1.Pojęcie etyki zawodowej. 
         9.2. Etyka zawodów prawniczych. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
R.Piszko, Podstawowe pojęcia etyki w praktyce prawa i prawoznawstwa,  wydruk wykładów - przygotowaniu do publikacji 

Literatura uzupełniająca:  
Z.Ziembioski, Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990; 
J.Griffin, Sąd wartościujący,Warszawa 2000. 
M.Rutkowski, Obowiązek moralny a motywacja,Szczecin , 2001. 
Por.B.Miś, Filozofia współczesna.Główne nurty.Warszawa 2000. 

E. Gilson, Chrystianizm a filozofia, Warszawa 1958. 
Ph. Bohner, E. Gilson, Historia filozofii chrześcijaoskiej od Justyna do Mikołaja Kuzaoczyka, Warszawa 1962. 
E.Mounier,Co to jest personalizm,Kraków 1960. 
E.Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, oraz wybór innych prac, Warszawa 1964. 
Ch.Perelmann, O sprawiedliwości, Warszawa 1959. 
W.Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1950. 

 



 

 

 233 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  8.1V27A02 Nazwa przedmiotu: Filozofia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 A 
Do wyboru 

(jeden z 
czterech 

przedmiotów 
społecznych) 

polski 

niestacjonarne I I wykłady 30 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych na 
poziomie ogólnokształcącej szkoły średniej 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy podstawowej z zakresu głównych dyscyplin filozofii teoretycznej 

(epistemologii, ontologii) i filozofii praktycznej. 

2. Wykształcenie u studentów zdolności poprawnego rozumienia i właściwego stosowania podstawowych, filozoficznych 

pojęd ogólnych występujących w języku prawa i nauk prawnych. 

3. Wykształcenie u studentów umiejętności trafnego rozpoznawania teoretyczno-filozoficznych i praktyczno-filozoficznych 

orientacji, na gruncie których formułowane są wypowiedzi dotyczące prawa i innych sfer życia. 

 Metody dydaktyczne:  
1. Metoda nauczania teoretycznego, objaśniająca zagadnienia objęte tematyką wykładów. 
2. Metoda samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o lekturę zalecanych opracowao podręcznikowych i tekstów 

źródłowych. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie filozofii. Stosunek filozofii do nauk pozytywnych. Wartośd poznawcza filozofii. 
2. Główne dyscypliny filozofii teoretycznej i praktycznej oraz dyscypliny szczegółowe. 
3. Klasyczne zagadnienia teorii poznania: istota prawdy, źródła i granice poznania. 
4. Problematyka ontologii: pojęcie substancji, przedmiotów realnych/idealnych, bytu rzeczywistego bytu pomyślanego; 

zagadnienie substancji i struktury świata; pojęcia: idealizm-realizm ontologiczny, materializm-spirytualizm itp.  
4.1. Wybrane koncepcje antropologii filozoficznej (filozofii człowieka). 
5. Klasyczne zagadnienia filozofii praktycznej: pojęcie etyki, moralności, obyczajowości; rodzaje wypowiedzi etycznych; 

pojęcie dobra; zagadnienie możliwości uzasadnienia sądów etycznych    

Forma i warunki zaliczenia: :  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
K.  Ajduk iewicz , Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Kęty-Warszawa 2003; R. H. Popkin , A. Strol l , 
Filozofia, Poznao 1994; E .  Starzyoska -Kościuszko,  Filozoficzne koncepcje człowieka, Warszawa 1996, R. Ingarden, 
Książeczka o człowieku, Kraków 1971. 

Literatura uzupełniająca:  
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2005; A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów:  jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  14.4V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     3 A 
Przedmiot 
do wyboru 

(jeden z 
czterech 

przedmiotów 
społecznych) 

polski 

niestacjonarne I I wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu:  Celem prowadzonych zajęd jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi treściami psychologii jako nauki. Zakres obejmuje 
przybliżenie pojęd, które wykorzystywane są we wszystkich specjalnościach psychologicznych oraz w naukach pokrewnych, szczególnie prawnych, 
co pozwala korzystad z opracowao psychologicznych i stanowi podstawę do pogłębiania wiedzy psychologicznej w szczegółowych przedmiotach 
psychologicznych w toku studiów. 

 Metody dydaktyczne: wykład z elementami aktywizującymi studentów. Wykład obejmuje częśd prezentującą podstawowe zagadnienia, które w 
sposób trwały wpłynęły na procesy badao psychologicznych, przedstawia osiągnięcia myślicieli oraz wyniki badao empirycznych. Wykłady 
uwzględniają inspirujące teorie, koncepcje metodologiczne oraz eksperymenty, które wyznaczały kierunki poszukiwao i wyznaczały drogę, 
wzbogacając wiedzę o procesach psychiki człowieka. Szczególnie uwzględniono zagadnienia natury społecznej.   

Treści merytoryczne przedmiotu:     
1. Psychologia jako nauka. Podział nauk psychologicznych. Główne kierunki w psychologii: 

 korzenie: wundtyzm, psychologia aktów Brentano, psychologia  postaci 

 behawioryzm 

 psychologia ewolucyjna 

 psychoanaliza 

 psychologia humanistyczna 
2. Mózgowa organizacja czynności psychicznych 
3. Procesy poznawcze człowieka 
4. Inteligencja i uczenia się człowieka 
5. Emocje i stres. Motywacja zachowao ludzkich 
6. Wybrane zagadnienia osobowości i temperamentu człowieka 
7. Zachowania społeczne ludzi 
8. Płaszczyzny porozumiewania się psychologii i prawa 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Matusewicz Cz. (2006). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Vizja    Press;  
Wolska A. (2000). Mózgowa organizacja czynności psychicznych. Skrypt dla studentów humanistycznych studiów uniwersyteckich. Kraków: 
Oficyna Wydawnicza Impuls; 
Kosslyn S.M., Rosenberg R.S. (2006). Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat. Kraków: Wydawnictwo Znak; 
Eysenck H. I M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdaosk: Gdaoskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Wolska A. (2002). Wybrane problemy komunikowania się i komunikacji w zjawiskach patologii społecznej. Szczecin: Wydawnictwo AMP Paweł 
Majewski; 
Clarke D. (2004). Zachowania prospołeczne i antyspołeczne. Gdaosk: GWP. 
Zimbardo Ph.G., Gerring (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe. Warszawa:  PWN; 
Aronson E. (2005). Psychologia społeczna. Warszawa: PWN; 
Cialdini R. B. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdaosk: Gdaoskie Wydawnictwo Psychologiczne; 
Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R. B. (2006). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdaosk: Gdaoskie Wydawnictwo Psychologiczne 

 

Literatura uzupełniająca: 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: 

Kierunek:  Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  14.2V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Socjologia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne  I   3 A 
Przedmiot 
do wyboru 

(jeden z 
czterech 

przedmiotów 
społecznych) 

polski 

niestacjonarne I I wykład 30 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu: Zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw socjologii 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Antyczne początki refleksji nad problematyką społeczną. Od Talesa i utopii Platooskiej do zaawansowanych koncepcji 

socjologicznych. 
2. Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne determinanty życia społecznego. 
3. Rodzaje czynności ludzkich, zachowania – działania – ruchy społeczne. 
4. Rzeczywistośd społeczna. Statyczne i dynamiczne ujmowanie rzeczywistości społecznej. 
5. Proces powstawania więzi społecznej. Rodzaje więzi. 
6. Typy formacji społecznych 
7. Pojęcie kultury. 
8. Systemy aksjo-normatywne. Dynamika norm. 
9. Tożsamośd, osobowośd społeczna a pełnione role społeczne. 
10. Świadomośd społeczna. Od postawy do działania. 
11. Nierówności społeczne. Stratyfikacja  społeczna. 
12. Funkcjonowanie społeczeostwa. Utrzymywanie konformizmu. 
13. Konflikt, dewiacja społeczna. 
14. Zmiany społeczne, rozwój, modernizacja. Podstawowe zagadnienia socjotechniki. 
15. Współczesnośd i jej główne procesy społeczne: globalizacja, makdonaldyzacja 

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, wydanie nowe, 
P.Sztompka, Socjologia. Analiza Społeczeostwa. Wyd. Znak, Warszawa 2002. 
A.Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
G.Ritzer, Klasyczna Teoria Socjologiczna, Zysk i S-ka,  
J.Szczepaoski, Elementarne pojęcia socjologii 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: ACKJ 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  9.0V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Język angielski 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     6 A 
(do wyboru 
z językiem 

niemieckim) 

angielski 

niestacjonarne I, II, III II,III,IV,V lektorat 75 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: poziom językowy min. średniozaawansowany 

Cele przedmiotu:  osiągniecie sprawności mówienia, czytania, pisania i słuchania na poziomie B2 

 Metody dydaktyczne:  metody nauczania praktycznego 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Opisy procesów, ludzi, zjawisk; gramatyka: czasy teraźniejsze, strona czynna i bierna, przymiotniki i ich stopniowanie. 
2. Czas wolny,  zainteresowania, sporty , rozrywka; kontynuacja powtarzania gramatyki: czasy teraźniejsze i przeszłe, aspect 

"perfect". 
3. Zdrowie i sprawnośd; zakupy i dieta. 
4. Praca i ambicje; rodzina i związki międzyludzkie; korespondencja: pisanie podao o pracę, życiorysu, listów intencyjnych; 

język formalny. 
5. Podróże, środki transportu; wieś i miasto; opisy świąt i tradycji; gramatyka: sposoby wyrażania przyszłości, okresy 

warunkowe. 
6. Nauka i technologia; prognozowanie pogody; opisy zjawisk, odkryd; gramatyka: mowa zależna. 
7. Systemy edukacji i ich porównywanie; korespondencja: listy formalne i nieformalne; gramatyka: spójniki. 
8. Media; relacjonowanie wiadomości ; pisanie raportów i artykułów ; gramatyka: strona czynna i bierna, mowa zależna. 
9. Podstawowe zagadnienia prawne: systemy prawne i zawody prawnicze 
10. Prawo i porządek; opis i nazywanie przestępstw ; sposoby definiowania zjawisk i zdarzeo 
11. Prawo kryminalne. 
12. Kontrakty i  porozumienia; prawo pracy; prawo cywilne. 
13. Prawo międzynarodowe i instytucje. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Clive Oxenden, Christina Latham- Koenig; New EnglishFile 
Amy Krois-Lindner; Cambridge university Press; International Legal English 

Literatura uzupełniająca:  
Nick Brieger; Penguin English Guides; Professional English:Law 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  9.0V27A99 Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 6 A 
(do wyboru 
z językiem 

angielskim) 

niemiecki 

niestacjonarne I, II, III II, III, IV, V dwiczenia 75 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  znajomośd języka niemieckiego na poziomie B1      

Cele przedmiotu:   Przygotowanie do egzaminu na Zertifikat Deutsch B2 oraz wprowadzenie do języka prawniczego 

 Metody dydaktyczne:  metoda kognitywna , bezpośrednia z podejściem komunikacyjnym i gramatyczno-tłumaczeniowa w oparciu 
o teksty specjalistyczne 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zycie codzienne: praca ,mieszkanie , czas wolny , zainteresowania, rozrywka , sport , problemy . 
2. Wielokulturowośd i różnorodnośd religijna w krajach Unii Europejskiej .Zwyczaje    

i obyczaje w krajach Unii Europejskiej. 
3. Ustrój, konstytucja i porządek prawny w Niemczech: ustawa zasadnicza, organy konstytucyjne, federalizm i samorząd, 

porządek prawny , partie i wybory  
4. Paostwo i obywatele. Prawa i obowiązki. Podział władzy, instytucje paostwowe i społeczne w Niemczech, europejskie, 

migracje ludności. 
5. Ustrój i system polityczny w Polsce .Konstytucja, organy konstytucyjne, porządek  
        prawny, partie i wybory , samorząd terytorialny . 
6. Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce i Niemczech . 
7. Trening przygotowujący do egzaminu B2 . 
8. Terminologia prawnicza i ekonomiczna w oparciu o kodeks cywilny i handlowy  polski  

i niemiecki . 
9. Słownictwo prawnicze w oparciu o kodeks postępowania cywilnego i karnego . 
10. Sądownictwo sądów powszechnych : droga sądowa , pisma sądowe , orzeczenie sądowe .      

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Zur Orientierung Deutschland In 30 Stunden –Hueber Verlag 
Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Plus – Klett Verlag  
Deutsche juristische Sprache in Übungen Wydawnictwo C.H.Beck 
Polens Wirtschafts-und Rechtssystem. Staatsordnung und politisches System . C.H.Beck 

Literatura uzupełniająca:  
Bürgerliches Gesetzbuch 
Strafgesetzbuch, Handelsgesetzbuch . 
Moderne Deutsche Amtssprache – Wydawnictwo C.H.Beck 
Rechts-und Wirtschaftswörterbuch – Wydawnictwo C.H.Beck  
Deutsche juristische Fachsprache in Übungen – Wydawnictwo C.H.Beck 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  9.5V27A99 Nazwa przedmiotu: Łacioska terminologia prawnicza 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 2 
 
 
 

A 
Przedmiot 
do wyboru 

 

polski 

niestacjonarne I I konwersatorium 20 

Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu: Zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu zasad wymowy i akcentowania oraz z zakresu  fleksji  
i  składni łacioskiej. Zdobycie przez studentów umiejętności sprawnego posługiwania się łacioską terminologią prawniczą.                                                                                                                                                                                                                                                    

 Metody dydaktyczne: : metoda nauczania teoretycznego połączona z praktyczną działalnością studenta  
 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Alfabet łacioski, wymowa i akcentowanie wyrazów 
2. Fleksja (rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki , zaimki , imiesłowy) 
3. Składnia zdao łacioskich 
4. Analiza i tłumaczenie łacioskich paremii prawniczych (wybór) 

 

Forma i warunki zaliczenia: : zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Władysław Rozwadowski , Prawo rzymskie  

Literatura uzupełniająca:  
K. Adomeit, M. Kocur, K. Ślebzak, Łacina dla studentów Prawa 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu: 10.0V27A07 

 
 Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     4 A 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne I II wykład 15 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące historii i problemów społecznych. 

Cele przedmiotu:   
1. Ukazanie umiejscowienia i nadawanego znaczenia religii we współczesnych społeczeostwach. 
2. Wskazanie podstaw przyjmowanych w uregulowaniu podejścia do religii w prawie krajowym, wspólnotowym (Unii 

Europejskiej) i przyjmowane standardy na forum międzynarodowym (w tym problematyka konkordatów). 
3. Zapoznanie z prawodawstwem dotyczącym związków wyznaniowych i instytucjami polskiego prawa wyznaniowego. 
4. Wskazanie jak trudne zagadnienie życia społecznego może byd ujmowane w regulacje prawne (wskazanie bogactwa                               

możliwych rozwiązao oraz ich ratio legis). 
 

 Metody dydaktyczne:  
 

1. Klasyczna forma wykładu 
2. Przekazywanie wiedzy teoretycznej oparte o posiadane już przez studentów ogólne wiadomości i doprowadzanie do 

wysuwania własnych wniosków. 
3. Aktywizowanie studentów przez analizę konkretnych rozwiązao prawnych i ukazywanie ich konsekwencji 

 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Umiejscowienia i nadawanego znaczenia religii na przestrzeni wieków oraz współcześnie. 
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęd związanych z prawem wyznaniowym 
3. Problem wolności religijnej i przyjmowane w tym zakresie standardy międzynarodowe oraz krajowe. 
4. Modele uregulowao stosunków paostwo – różne związki wyznaniowe. 
5. Prawa człowieka a wolnośd religijna (w tym problematyka konieczności ograniczeo, reglamentacja swobody kształtowania 

związków wyznaniowych a sekty). 
6. Podstawowe zasady przyjęte w polskim prawie wyznaniowym. 
7. Analiza stanu prawnego (ochrona wolności religijnej, wolnośd tworzenia związków wyznaniowych, konkretne aspekty życia 

publicznego dotyczące różnych sfer życia ludzkiego, z zwłaszcza: małżeostwa, dopuszczalności kultu, szkolnictwa i 
wychowania religijnego, stosunków majątkowych, osobowości prawnej związków wyznaniowych, skutków 
cywilnoprawnych działalności związków wyznaniowych). 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:   
J.Krukowski : Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007. 
A.Mezglewski, P.Stanisz, H.Misztal: Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca:   
W. Uruszczak, Z. Zarzycki: Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów, Kraków 2003. 
W.Góralski: Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2003. 
W.Góralski: Adamczewski W., Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994. 
M.Pietrzak: Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999. 
5.J .Krukowski, O.Theisen: Religia i wolnośd religijna w Unii Europejskiej, Kultura i prawo t. III Lublin 2003. 

http://www.empik.com/wyszukiwarka/wyniki?q=Artur+Mezglewski+Piotr+Stanisz+Henryk+Misztal&_dyncharset=UTF-8
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: 

 Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  11.09V27A99 

  
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 A 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne I I dwiczenia laboratoryjne 30 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne: Obsługa komputera w zakresie podstawowym. 

Cele przedmiotu:  zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie gromadzenia danych, tworzenia, 
prezentowania i przesyłania informacji. 

 Metody dydaktyczne: praca z komputerem 

Tematyka dwiczeo: 
Częśd I – Edytory tekstów 

1. Pisanie tekstu 
2. Formatowanie akapitu 
3. Formatowanie dokumentu 
4. Umieszczanie tekstu w kolumnach 
5. Budowanie tabel 
6. Wstawianie obiektów tekstowych i graficznych 
7. Edycja prostych wyrażeo matematycznych 
8. Korespondencja seryjna 

Częśd II – Arkusze kalkulacyjne 
1. Wprowadzanie danych do arkusza 
2. pisanie formuł 
3. formatowanie arkusza 
4. sporządzanie i modyfikowanie wykresów 
5. budowanie tabel (list) danych 
6. przygotowywanie raportów 

Częśd III – Prezentacje multimedialne 
1. Tworzenie prezentacji 
2. szablony 
3. schematy kolorów 
4. obiekty graficzne 
5. schematy organizacyjne 
6. tabele i wykresy 
7. pokaz slajdów 
8. prezentacje w internecie. 

Częśd IV – Internet 
1. Podstawowe pojęcia (sieci komputerowe, TCP/IP, adresowanie) 
2. protokoły zdalnego łączenia komputerów i transferu plików 
3. poczta elektroniczna 
4. nawigacja w internecie 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
M. Langer, Po prostu Word 2003 PL, HELION 2004. 
J. Walkenbach, Excel 2003 PL Biblia, HELION 20 
R. Altman, R. Altman, Po prostu PowerPoint 2003 PL, HELION 2004. 
M. Miller, ABC komputera i Internetu, HELION 2002 

Literatura uzupełniająca:  
Tomaszewska-Adamarek, ABC Word 2007 PL, HELION 2007. 
Frye, Microsoft Excel 2007. Krok po kroku + CD, RM 2007. 
T. Górny, Microsoft Office PowerPoint 2007, Videograf Edukacja 2008. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B06 Nazwa przedmiotu: Arbitraż i mediacja 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II - III Semestr zimowy wykład 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-III Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska  

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów 
prawnych etc.). 

Cele przedmiotu:   
Prowadzone zajęcia mają na celu: 

1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu arbitrażu i mediacji w polskim systemie 
prawnym;  

2. nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących mediacji w sprawach cywilnych; 
3. nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego; 
4. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu omawianego w ramach wykładu. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Arbitraż i mediacja a inne formy ADR; 
2. Miejsce arbitrażu w polskim systemie prawnym; 
3. Arbitraż krajowy i międzynarodowy arbitraż handlowy; 
4. Podstawowe cechy arbitrażu; 
5. Sąd arbitrażowy a sąd paostwowy; 
6. Zapis na sąd polubowny; 
7. Arbitrzy – ich status, funkcje, sposób powoływania i odpowiedzialnośd; 
8. Problem właściwości sądu polubownego; 
9. Postępowanie przed sądem polubownym; 
10. Zabezpieczenie roszczeo dochodzonych przed sądem polubownym; 
11. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego; 
12. Przykłady stałych sądów polubownych; 
13. Regulacja prawna mediacji w polskim kodeksie postępowania cywilnego; 
14. Tryb zainicjowania mediacji w postępowaniu cywilnym; 
15. Mediatorzy - ich status, funkcje, sposób powoływania i odpowiedzialnośd; 
16. Przebieg mediacji; 
17. Ugoda zawarta w wyniku mediacji – jej charakter prawny i kontrola sądu;  
18. Problem mediacji poza tokiem postępowania sądowego. 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę (test) 

Literatura podstawowa:  
T. Erecioski. K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008;  
Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2009. 

 

Literatura uzupełniająca:  
  

Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.), red.  
i wstęp J. Olszewski, Rzeszów 2007; 
Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. 
Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8-10.05.2009 r.), red. i wstęp J. Olszewski. Rzeszów 2009 
Mediacje. Teoria i praktyka. Red. E. Gmurzyoska, R. Morek, Warszawa 2009 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Nauk Ekonomicznych 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
 
KOD Przedmiotu:   14.3V27B14 

  
Nazwa przedmiotu: Ekonomia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I,II Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne I,II Semestr zimowy Wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Karol Schneider    

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu przebiegu procesów gospodarczych 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu makroekonomii i mikroekonomii. 
2. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji i procesów gospodarczych oraz 

zasad ich funkcjonowania. 
 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:     
1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomi 
2. Rynek, popyt, podaż. 
3. Przedsiębiorstwo. 
4. Zasady zachowao producenta na rynku. 
5. Zasady zachowao konsumenta na rynku. 
6. Rynek pieniężno – kredytowy. 
7. Rynek papierów wartościowych. 
8. Rynek pracy. 
9. Podstawowe kategorie makroekonomii, rachunek dochodu narodowego. 
10. Budżet paostwa, polityka fiskalna. 
11. Cykl koniunkturalny. 
12. Bezrobocie i inflacja. 
13. Interwencjonizm paostwowy. 
14. Handel zagraniczny. 
15. Międzynarodowy rynek pieniężno – kredytowy. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 
 

Literatura podstawowa:   
Gulcz M. Mikroekonomia, cz. I, Poznao 2002.  
Gulcz M. Makroekonomia, cz. II, Poznao 2002. 
Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Warszawa 2000. 
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Warszawa 2000. 
Kamerchen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdaosk 1991. 
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Warszawa 1995. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B02 Nazwa przedmiotu: Historia administracji 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr letni wykład 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot  dr Iwona Wierzchowiecka 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu historii powszechnej, umiejętnośd analizy wydarzeo i procesów 
historycznych 

Cele przedmiotu:   Student powinien zdobyd umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii 
administracji oraz analizy wydarzeo i procesów historycznych na zasadzie porównawczej oraz na tle dziejów powszechnych. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Cele, funkcje i organizacja paostwa  okresie starożytnym 
2. Cele, funkcje i organizacja paostwa  okresie średniowiecza 
3. Reformy zarządu we Francji w okresie monarchii absolutnej 
4. Reformy administracji w paostwach oświeconego absolutyzmu  
5. Rozwój nauki policji w Niemczech i we Francji. Fizjokratyzm a działania administracji 
6. Zarząd Rzeczpospolitej szlacheckiej do 1764  
7. Myśl administracyjna i reformy zarządu Rzeczpospolitej w 2. poł. XVIII. W. 
8. Organizacja administracji osiemnastowiecznych republik 
9. Kształtowanie się nowoczesnej administracji pod wpływem rewolucji francuskiej 
10. .Reformy administracji pruskiej w XIX w. 
11. Ustrój administracyjny Austro-Węgier  
12. Administracja w XIX-wiecznej Rosji  
13. Administracja centralna i samorząd w Wielkiej Brytanii w XIX w. 
14. Nauka administracji prawa administracyjnego  
15. Polska myśl administracyjna w okresie rozbiorów 
16. Administracja a konstrukcja paostwa prawnego 
17. Zadania administracji w ujęciu doktryn XIX w. 
18. Zadania administracji w praktyce XIX w.  
19. Sądownictwo administracyjne – typy, metody określania właściwości. Sądownictwo administracyjne w wybranych 

paostwach europejskich 
20. Administracja II Rzeczpospolitej 
21. Sądownictwo administracyjne w II Rzeczpospolitej 
22. Zadania administracji w ujęcie doktryn XX w. 
23. Zadania administracji w praktyce XX w. 
24. Przeobrażenia prawa administracyjnego i jego nauki 
25. Administracja w paostwach totalitarnych 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – II –III rok (kolokwium zaliczeniowe)/ egzamin – IV-V ( egzamin pisemny forma 
otwarta) 

Literatura podstawowa:  
Maciejewski T., Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., Warszawa 2008, 
Maciejewski T., Historia administracji, Warszawa 2006, 
Malec D., Malec J., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2000, 
Witkowski W. , Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  
Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1996, 
Janicka D., Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruo 2003, 
Malec J., Studia z dziejów administracji Nowożytnej Kraków 2003 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Nauk Ekonomicznych 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B14 Nazwa przedmiotu: :   Kontrola finansowa - audyt wewnętrzny 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 60 6 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 
 

niestacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Karol Schneider 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów przedsiębiorstwa 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu zasad i zadao kontroli finansowej oraz audytu 

wewnętrznego. 
2. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy dotyczącej rodzajów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego  

w oparciu o analizę tekstów prawnych. 
3. Zapoznanie studentów z  praktycznymi sposobami wykorzystania  kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego  

w praktyce gospodarczej. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego. 
2. Dylematy polityki bilansowej i procedury fałszowania bilansów. 
3. Kontrola środków gospodarczych i źródeł finansowania. 
4. Księgi rachunkowe jako dowód w postępowaniu podatkowym. 
5. Fałszowanie dokumentacji działalności gospodarczej. 
6. Granice fiskalizmu i dysfunkcje podatkowe (unikanie podatków). 
7. Rodzaje (metody) kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego. 
8. Planowanie, technika, sprawozdawczośd, podstawowe obszary audytu wewnętrznego 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  
Kurowski L., Ruśkowski R., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Warszawa 2000. 
Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Warszawa 2007. 
Schneider K., Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach, Szczecin 1998. 
Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, Gdaosk 2001. 
Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca:  
Kałużny S., Nadzór  i kontrola w przedsiębiorstwie, Warszawa 1997. 
Nahotko S., Kontrola finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Bydgoszcz 2000. 
Kiziukieiwcz T. (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa 2007. 
Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Warszawa 2006. 
Marecki.J., Zarys teorii kontroli gospodarczej, Warszawa 1989. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.4V27B12 Nazwa przedmiotu: Kryminologia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Marzena Wasilewska  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu socjologii, psychologii, zjawisk społecznych w tym patologii życia 
społecznego oraz źródeł przestępczości. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu kryminologii.  
2. Student powinien nabyd umiejętnośd posługiwania się podstawowymi pojęciami określającymi przestępczośd. 
3. Student powinien poznad determinanty przestępczości (patologie społeczne). 
4. Student powinien poznad metody badawcze diagnozujące zjawisko przestępczości. 
5. Student powinien poznad sposoby zapobiegania i zwalczania przestępczości. 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metoda oparta na analizie ankiet, badao, statystyk. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Główne nurty kryminologii(paradygmaty kryminologii. 
2. Przestępczośd, systematyka, podstawowe pojęcia.  
3. Metody badao kryminologicznych. Ekspertyza kryminologiczna. 
4. Teorie przestępczości. 
5. Przestępczośd stwierdzona, ujawniona, nieujawniona. Statystyki kryminalne. 
6. Charakterystyka przestępczości. Rodzaje przestępczości. 
7. Determinanty przestępczości. 
8. Patologie przestępczości. Ujemne zjawiska społeczne a przestępczośd. 
9. Zapobieganie i zwalczanie przestępczości. 
10. Wiktymologia penalna, podstawowe pojęcia. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny lub ustny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie określonej punktacji z egzaminu 

Literatura podstawowa:  
Hołyst B.; Kryminologia, wyd. IX, Warszawa 2006. 
Błachut J., Gaberze A., Krajewski S.; Kryminologia, Gdaosk 2000. 
Świętochowska U.; Patologie cywilizacji współczesnej, Toruo 2001. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Hołyst B. ; Socjologia kryminalistyczna, tom I i II, Warszawa 2007. 
Hołyst B.; Wiktymologia, wyd. III, Warszawa 2006. 
Kawula S., Machel H. (red.); Młodzież a współczesne dewiacje i patologie, Toruo 1999. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B04 Nazwa przedmiotu: Ochrona praw człowieka 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-IV Semestr letni wykład 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-IV Semestr letni Wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Ciapała   

Wymagania wstępne:    Znajomośd prawa konstytucyjnego i podstaw prawa międzynarodowego publicznego 

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z prawnymi regulacjami praw człowieka i środków ich ochrony w   prawie polskim oraz 
prawie ponadnarodowym. Przygotowanie do redakcji projektów pism, wykorzystywanych w związku z określonymi środkami 
prawnymi 

 Metody dydaktyczne:  Wykład :prezentacja, analiza. Zadawanie prac w postaci sporządzenia projektu pisma /opinii prawnej  
w wylosowanej sprawie 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcia : wolnośd, uprawnienie, immunitet , przywilej, obowiązek (2 godz. ) 
2. Prawa podmiotowe oraz  tzw. prawa podstawowe (2) 
3. Pojęcie i znaczenie prawne godności (2) 
4. Konstytucyjna  kwalifikacja wolności i praw człowieka.(4) 
5. Konstytucyjne podstawy ingerencji w wolności i prawa człowieka przez prawodawcę.(4) 
6. Ochrona praw człowieka w systemie ONZ (4) 
7. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy (2) 
8. Konstrukcja i przedmiot regulacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (2) 
9. Skarga „strasburska”. egzemplifikacja(cases) (4) 
10. Ochrona praw człowieka w systemie OBWE.(2) 
11. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej (2) 
12. Karta Praw Podstawowych UE (2) 
13. Prawo do sądu ; egzemplifikacja(cases) (4) 
14. Prawo do ochrony prywatności (2) 
15. Dane osobowe i ich konstytucyjna oraz ustawowa ochrona (cases)(4) 
16. Prawo dostępu do inf. publicznej (cases)(4) 
17. Ochrona inf. niejawnych.(2) 
18. Skargi i wnioski (2) 
19. Skarga na akt prawa miejscowego (cases)(2) 
20. Skarga konstytucyjna (cases)(4) 
21. Zagadnienie ochrony praw człowieka w kontekście prawa medycznego (cases)(6 godz.) 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – III rok / egzamin pisemny albo ustny (wybór studenta) - IV rok 

Literatura podstawowa:  
A.Redelbach, Sądy a prawa człowieka, Toruo 2001,  
B.Banaszak, A.Preisner,(red.) Prawa i obowiązki obywateli w Konstytucji RP, Warszawa 2001. 
L.Wiśniewski (red.) , Wolności prawa jednostki oraz gwarancje w praktyce, Warszawa 2006 

Literatura uzupełniająca:  
Medycyna a prawa człowieka, Warszawa 1999. 
M. Nestorowicz, Prawo medyczne, Toruo 2004.  
M. Jabłonski, K.Wygoda, Prawo dostępu do informacji publicznej, Warszawa 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i 
Zarządzania 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B15 Nazwa przedmiotu: Organizacje pozarządowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni wykład 60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot : prof. dr hab. Roman Sowioski 

Wymagania wstępne:   Znajomośd prawa gospodarczego publicznego 

Cele przedmiotu:     
1. Cel poznawczy: Student powinien poznad model polskich organizacji pozarządowych i podstawowe regulacje prawne 

dotyczące statusu organizacji pożytku publicznego. 
2. Cel dydaktyczny: Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu organizacji pozarządowych i zasad ich funkcjonowania na tle 

rozwiązao europejskich i światowych. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Tradycja działao obywatelskich i geneza organizacji pozarządowych w Europie; 
2. Predyspozycje sektora obywatelskiego do działao w sferze społecznej i gospodarczej; 
3. Zasada pomocniczościi jako wyznacznik relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi; 
4. Prawne granice pojęcia „organizacja pozarządowa”, „organizacja pożytku publicznego”, „organizacja społeczna”; 
5. Podstawy prawne działania organizacji pozarządowych w polskim systemie prawnym; 
6. Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadao administracji; 
7. Działalnośd gospodarcza organizacji pozarządowych; 
8. Zasady finansowe działalności organizacji pozarządowych. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin w formie pisemnej 

Literatura podstawowa:  
M.H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008 
A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca:  
R. Sowioski, Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym in statu nascendi *w:+ Granice wolności gospodarczej w systemie 
społecznej gospodarki rynkowej, Katowice 2004. 
R. Sowioski, Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem – ogólna charakterystyka zakresu podmiotowego  
i typów współpracy, ZNUS nr 14, Szczecin 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B06 Nazwa przedmiotu: Organy pomocy prawnej 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II – III Semestr zimowy wykład 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II - III  Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska  

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów 
prawnych etc.). 

Cele przedmiotu:   
Prowadzone zajęcia mają na celu: 

1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu systemu organów pomocy prawnej w polskim 
systemie prawnym; 

2. nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pomocy prawnej, zwłaszcza w ramach postępowania 
cywilnego; 

3. nabycie umiejętności klasyfikowania kompetencji poszczególnych organów w zakresie pomocy prawnej; 
4. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu omawianego w ramach wykładu 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie pomocy prawnej; 
2. Pomoc sądowa. Międzynarodowa pomoc prawna. 
3. Pomoc prawna a zawody zaufania publicznego. 
4. Adwokaci (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
5. Radcowie prawni (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
6. Notariusze (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
7. Komornicy sądowi(status prawny, zadania i czynności). 
8. Doradcy podatkowi (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
9. Rzecznicy patentowi (status prawny, zadania i czynności, organizacja samorządu). 
10. Doradcy prawni (status prawny, zadania i czynności) 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę (test) 

Literatura podstawowa:  
P. Szustakiewicz, J. Zaleśny, Organy pomocy prawnej, Warszawa 2009 
S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  
R. Krajewski, Organy ochrony prawnej. Zarys wykładu,  Warszawa 2005 
F. Prusak, Organy ochrony prawnej, Warszawa 2001 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Nauk Ekonomicznych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B14 Nazwa przedmiotu: Podstawy sprawozdawczości finansowej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr letni wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Karol Schneider   

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów przedsiębiorstwa 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej. 
2. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy dotyczącej pomiaru i dokumentowania zdarzeo  gospodarczych, 

dokonywania typowych zapisów księgowych w przedsiębiorstwie, 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. 
2. Bilans i jego zawartośd informacyjna. 
3. Aktywa trwałe. 
4. Aktywa obrotowe. 
5. Kapitał własny 
6. Zobowiązania i rezerwy. 
7. Rachunek zysków i strat. 
8. Polityka bilansowa a fałsz w prawie bilansowym. 

 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  Gabrusewicz W., Sprawozdawczośd finansowa, Poznao 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Warszawa 2007.  
Schneider K., Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach, Szczecin 1998. 
Jaruga A. (red.), Jednostkowe sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Warszawa 
2005. 
Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdao finansowych, Warszawa 2005. 
Tracy J.A., Jak czytad sprawozdania finansowe, Gliwice 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B06 Nazwa przedmiotu: Postępowanie upadłościowe i naprawcze 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska   

Wymagania wstępne: Student powinien mied podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego oraz prawa 
pracy, a także znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.). 
Zasadnicze znaczenie ma znajomośd podstawowych pojęd z zakresu postępowania cywilnego 

Cele przedmiotu:    
Prowadzone zajęcia mają na celu: 

1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego; 
2. nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i przebiegu różnych form postępowania 

upadłościowego, a także postępowania naprawczego; 
3. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu postępowania upadłościowego  

i naprawczego w praktyce zawodowej, w szczególności sporządzanie pism i dokonywanie skutecznych czynności  w toku 
tych postępowao. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, rodzaje i funkcje postępowania upadłościowego i naprawczego. 
2. Źródła prawa upadłościowego i naprawczego. 
3. Zdolnośd upadłościowa.  
4. Przesłanki upadłości.  
5. Organy postępowania upadłościowego. 
6. Uczestnicy postępowania upadłościowego. 
7. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. 
8. Skutki ogłoszenia upadłości. 
9. Likwidacja majątku upadłego. Kolejnośd zaspokojenia wierzycieli. 
10. Układ w postępowaniu upadłościowym. 
11. Przesłanki postępowania naprawczego. 
12. Tok postępowania naprawczego. 
13. Zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu naprawczym. 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin (test) 

Literatura podstawowa:  
Flaga-Gieruszyoska, Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2005 
Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Kraków 2004 

Literatura uzupełniająca:  
Pabis P., Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2006 
Zimmermann P, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2007 
Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2005 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Pracownia Klinika Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  ?????? Nazwa przedmiotu: Sala sądowa 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęd: Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V Semestr zimowy Warsztaty/wykłady/symulacje 60 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne V Semestr zimowy Warsztaty/wykłady/symulacje 60 

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Ciapała, dr Przemysław Mijal, mgr Tomasz Radkiewicz, dr Joanna Wieczorkiewicz-Kita, dr Andrzej Wiśniewski oraz zaproszeni do 
współpracy prawnicy: sędziowie, prokuratorzy, adwokacji i radcowie prawni do przeprowadzenia warsztatów 

Wymagania wstępne: Znajomośd prawa cywilnego materialnego i procesowego, w tym postępowao odrębnych, prawa i postępowania karnego. 

Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu prawnika: umiejętności zachowania się na sali 
sądowej w charakterze pełnomocnika procesowego strony, zadawania pytao i wyciągania logicznych wniosków, czuwania nad przebiegiem procesu, umiejętności 
oceny stanu faktycznego i dokonania prawidłowej subsumcji; umiejętności redagowania i formułowania pism procesowych, dotyczących różnych dziedzin prawa, 
konstruowanych na podstawie materiałów (scenariusza, akt sądowych) stanowiących podstawę przygotowania i realizacji symulacji sądowej. 
Poszerzenie wiedzy poprzez zapoznanie się studentów z konkretnymi sprawami i postępowaniami sądowymi, które będą przedmiotem symulacji rozprawy sadowej 
oraz regulacjami prawnymi nieobjętymi planem studiów, a istotnymi z punktu widzenia uczestniczenia w symulacji rozprawy (zagadnienia z zakresu ubezpieczeo 
społecznych, prawa karnego wykonawczego, postępowania egzekucyjnego). 
Nabycie umiejętności przedstawienia ram prawnych oraz podstaw rozstrzygnięd w postępowaniach sądowych przeprowadzanych w sądach powszechnych – 
wydziałach cywilnych, pracy i karnych, w których studenci uczestniczą w charakterze publiczności, a następnie dokonują ich analizy. 

Metody dydaktyczne: Wykład: prezentacja, analiza. Zadawanie prac w postaci sporządzenia pisma procesowego, wyroku z uzasadnieniem w sprawie, która 
następnie jest przedmiotem symulacji rozprawy. Warsztaty: „burza mózgów”, praca w grupach, symulacje, analiza akt sądowych.  Konwersatorium: omawianie 
rozstrzygnięd, dyskusja. Praktyka: uczestnictwo w rozprawach sądowych w charakterze publiczności oraz czynne branie udziału w symulacjach rozpraw. 
Przedmiot składa się z 4 modułów, w ramach których przeprowadzane będą zajęcia  z zakresu postępowania karnego, postępowania cywilnego – procesowego i 
nieprocesowego oraz odrębnego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych. 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Postępowanie karne: 17 godzin 

1. Zajęcia wprowadzające: 2 godziny 
 Prezentacja stanów faktycznych, podział ról pomiędzy studentów 

2. Prokurator jako aktor sali sądowej – spotkanie z prokuratorem poświęcone przejawom jego aktywności w trakcie rozprawy karnej.  1 godzina 
3. Warsztaty w grupach – sporządzanie aktu oskarżenia, pisma obroocy (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
4. Sędzia jako gospodarz sali sądowej – spotkanie z sędzią poświęcone jego roli w trakcie rozprawy karnej. 1 godzina 
5. Warsztaty w grupach – sporządzanie wyroku z uzasadnieniem (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny  
6. Wykonywanie obrony karnej – spotkanie z adwokatem dotyczące obowiązków obroocy w procesie karnym. 1 godzina 
7. „Goście” Sali sądowej – biegli i świadkowie – praktyczne aspekty przeprowadzania dowodu z ich zeznao – spotkanie z sędzią lub adwokatem. 1 godzina 
8. Próba generalna symulacji rozprawy. 1 godzina, 
9. Przeprowadzenie symulacji rozprawy karnej. 2 godziny 
10. Ewaluacja symulacji rozprawy karnej. 1 godzina 

2. Postępowanie cywilne – proces: 17 godzin 
1. Zajęcia wprowadzające: 2 godziny 

 Prezentacja stanów faktycznych, podział ról pomiędzy studentów 
2. Sędzia i strony jako aktorzy Sali sądowej w procesie cywilnym – praktyczne aspekty. Spotkanie z sędzią oraz adwokatem lub radcą prawnym. 2 godziny 
3. Warsztaty w grupach – sporządzanie pozwu, pism procesowych (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
4. Warsztaty w grupach – sztuka przekonywania czyli krótki kurs retoryki i mów sądowych (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
5. Warsztaty w grupach – sporządzanie wyroku z uzasadnieniem (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
6. Próba generalna symulacji rozprawy. 1 godzina 
7. Przeprowadzenie symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu procesowym. 2 godziny  
8. Ewaluacja symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu procesowym. 1 godzina 

3. Postępowanie cywilne – nieprocesowe: 13 godzin 
1. Zajęcia wprowadzające: 2 godziny 

 Prezentacja stanów faktycznych, podział ról pomiędzy studentów 
2. Specyfika postępowania nieprocesowego – spotkanie z sędzią. 1 godzina 
3. Warsztaty w grupach – sporządzanie wniosku inicjującego postępowanie nieprocesowe, odpowiedzi na wniosek (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
4. Warsztaty w grupach – sporządzanie postanowienia z uzasadnieniem (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
5. Próba generalna symulacji rozprawy. 1 godzina 
6. Przeprowadzenie symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu nieprocesowym. 2 godziny 
7. Ewaluacja symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu nieprocesowym. 1 godzina 

4. Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych: 13 godzin 
1. Zajęcia wprowadzające: 2 godziny 

 Prezentacja stanów faktycznych, podział ról pomiędzy studentów 
2. Specyfika postępowania odrębnego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych – spotkanie z sędzią. 1 godzina 
3. Warsztaty w grupach – sporządzanie pozwu, odpowiedzi na pozew (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
4. Warsztaty w grupach – sporządzanie wyroku z uzasadnieniem (grupy max. 10 osobowe). 3 godziny 
5. Próba generalna symulacji rozprawy. 1 godzina 
6. Przeprowadzenie symulacji rozprawy cywilnej w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych. 2 godziny 

7. Ewaluacja symulacji. 1 godzina  

Forma i warunki zaliczenia: ocena sporządzonych pism procesowych (pisemnie) oraz udział w symulacji rozprawy w określonej roli procesowej 

Literatura podstawowa: 
Ł. Bojarski, B. Namysłowska-Gabrysiak, Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna. Materiały do przygotowania i przeprowadzenia symulacji, 
Warszawa 2008. 
Przygotowywane na potrzeby każdej symulacji scenariusz rozprawy wraz z pismami procesowymi oraz rolami poszczególnych uczestników postępowania. 

Literatura uzupełniająca: 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.2V27B13 Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i konsularne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski  z 
możliwością 
prowadzenia 

zajęd w 
języku 

angielskim 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot  dr Izabela Gawłowicz 

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości w zakresie najważniejszych metod realizacji polityki zagranicznej paostwa oraz 
kompetencji organów paostwa w tym zakresie – wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego publicznego. 

Cele przedmiotu:  Zapoznanie studentów z różnorodnymi  pojęciami z zakresu dyplomacji i służby zagranicznej paostwa, rozwijanie 
zainteresowao pozazawodowych studentów, zapoznanie studentów z możliwościami kształcenia się w celu podejmowania pracy 
służbie zagranicznej paostwa. Wyrobienie w studentach wiedzy na temat możliwości kreowania przez paostwo stosunków 
międzynarodowych, stymulowanie studentów do konstruktywnego oceniania funkcjonujących na świecie i w Europie 
mechanizmów, instytucji i organów tworzących stosunki między członkami społeczności międzynarodowej, wyrobienie w 
studentach praktycznych umiejętności oceniania statusu cudzoziemca, bezpaostwowca, dwupaostwowca oraz możliwości 
korzystania przez te osoby z ochrony, jaką gwarantuje paostwo w ramach swej służby zagranicznej. 

Metody dydaktyczne: Syntetyczna prezentacja wybranych zagadnieo z zakresu przedmiotu, analiza aktów prawnych 
międzynarodowego prawa dyplomatycznego, prezentacja praktycznych przykładów ilustrujących omawiane w trakcie wykładu 
zagadnienia, analiza wybranego orzecznictwa. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Pojęcia podstawowe: „prawo dyplomatyczne”, „dyplomacja”, „prawo konsularne”, „służba zagraniczna paostwa”, źródła prawa 
dyplomatycznego, organy służby zagranicznej paostwa (ze szczególnym uwzględnieniem instytutów kultury, misji specjalnych, misji 
dyplomatycznych organizacji międzynarodowych), wewnętrzne i zewnętrzne organy służby zagranicznej paostwa, funkcje misji 
dyplomatycznych, nawiązywanie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych a zasada suwerenności paostwowej, 
klasy i rangi w dyplomacji – charakterystyka, klasyfikacja, stosowanie w praktyce, rozpoczęcie i zakooczenie sprawowania funkcji 
dyplomatycznych i konsularnych, charakterystyka funkcji dyplomatycznych i konsularnych (ze szczególnym uwzględnieniem nowej 
formy opieki dyplomatycznej i relacji tej opieki do międzynarodowej ochrony praw człowieka – wraz z analizą wybranych spraw: 
Nottebohma, Felegenheimera, Mavromantisa i Merge), rola służby zagranicznej w kształtowaniu polityki paostwa, propozycje 
udoskonalenia służby zagranicznej paostwa, formy i metody kształcenia w Polsce i zagranicą, integracja służby dyplomatycznej i 
konsularnej, nowe formy i zjawiska w dyplomacji, placówki dyplomatyczne organizacji międzynarodowych, konsulat honorowy – 
nowe znaczenie urzędu, immunitety i przywileje pracowników dyplomatycznych i konsularnych. 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin ustny lub praca pisemna do wyboru 

Literatura podstawowa:  
J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2006r. 
H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002 
J. Sandorski, Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka, Poznao 2006 

Literatura uzupełniająca:  
M. Dobrosielski, R. Frelek, B. Sujka, Wybitni dyplomaci XX wieku, Warszawa 1996 
L. Łukaszuk, Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeostwa międzynarodowego Warszawa 2003; T. Orłowski, 
Protokół dyplomatyczny: ceremoniał & etykieta Warszawa 2005 



 

 

 254 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B07 Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 
 
 

niestacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Dorota Kaczorkiewicz i dr Andrzej Wiśniewski  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania karnego i prawa karnego 
wykonawczego. 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstaw pociągnięcia do odpowiedzialności karno-

skarbowej oraz przebiegu postępowania karno-skarbowego i wykonawczego. 
2. Zdobycie przez studentów umiejętności analizowania podstawowych przepisów z zakresu prawa podatkowego, celnego  

i dewizowego.  
 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
2. Instytucja zaniechania ukarania sprawcy w następstwie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. 
3. Korekty deklaracji. 
4. Dobrowolne poddanie się karze. 
5. Kary, środki karne i zabezpieczające. 
6. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
8. Postępowanie wykonawcze. 
9. Uczestnicy postępowania karno-skarbowego.  
10. Postępowanie mandatowe i inne postępowania szczególne. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  Baniak S., Polskie prawo karne skarbowe, Szczecin 2006. 

Literatura uzupełniająca: Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B16 Nazwa przedmiotu:   Prawo miejscowe samorządu terytorialnego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr 
zimowy wykład 

60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV,V Semestr 
zimowy 

wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr hab. Małgorzata Ofiarska  

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu: prawa konstytucyjnego, administracyjnego i samorządowego 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy w możliwie szerokiej perspektywie z zakresu problematyki zasad 

funkcjonowania samorządu terytorialnego. Omawiane są przede wszystkim podstawowe zasady dostępu do  informacji 
publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego.  

2. Przekazanie praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu kazusów 

Metody dydaktyczne:   Wybór stosowanej metody (nauczanie teoretyczne i praktyczne, metody aktywizująca i oparta na 
praktycznej działalności studentów) jest uzależniony od realizowanej partii materiału. Podstawową metodą stosowaną w trakcie 
zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest 
orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii materiału rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania 
testowe, a także opracowywane projekty wybranych aktów prawa miejscowego niezbędnych dla utworzenia i funkcjonowania j.s.t. 

 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Ewolucja zasad stanowienia prawa miejscowego 
2. Pojęcie i cechy podstawowe aktów prawa miejscowego 
3. Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa i ustrojowych ustawach samorządowych 
4. Podstawy prawne stanowienia aktów prawa miejscowego 
5. Formy, rodzaje i zasady stanowienia aktów prawa miejscowego 
6. Ogłaszanie i wejście w życie aktów prawa miejscowego 
7. Moc wiążąca i skutecznośd aktów prawa miejscowego 
8. Nadzór nad stanowieniem prawa miejscowego przez organy j.s.t. Kontrola legalności prawa miejscowego przez sądy 

administracyjne 
9. Zestawienie uchwał podejmowanych przez organy j.s.t. na podstawie ustaw samorządowych ustrojowych 
10. Zadania praktyczne polegające na opracowaniu, pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, projektu aktu prawa miejscowego. 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
M. Błachut, W. Gromski, J. Kaczor, Technika prawodawcza, C.H.Beck 2008. 
D. Dąbek, Prawo miejscowe, Wolters Kluwer 2007. 
R. Lewicka, Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym, Warszawa 2008. 
S. Wronkowska, M. Zielioski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Czerw, I. Krześnicki, Działalnośd uchwałodawcza rady gminy ze wzorami uchwał, procedur i pism, Warszawa 2007. 
D. Dabek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003. 
H. Gajoch, Obsługa biura rady, Warszawa 2008. 
H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2002. 
I. Krześnicki, Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami, Gdaosk 2008.  
A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2006. 
E. Malisz, Samorządowe prawo miejscowe. Praktyczny poradnik, Zielona Góra 2001. 
Szewc, T. Szewc, Uchwałodawcza działalnośd organów samorządu terytorialnego, Warszawa 1999. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B05 Nazwa przedmiotu: Prawo morskie 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 
 
 

niestacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Stanisław Kalina 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa cywilnego, prawa 
administracyjnego, prawa pracy i prawa międzynarodowego prywatnego 

Cele przedmiotu: Uzyskanie przez studentów podstaw wiedzy z zakresu prawa morskiego, prawa morza oraz prawa morskiego 
wspólnotowego 

 Metody dydaktyczne:  nauczanie teoretyczne z elementami aktywizującymi (kazusy nautyczne) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przedmiot i systematyka prawa morskiego; 
2. Geneza prawa morskiego; 
3. Źródła prawa morskiego; 
4. Międzynarodowa legislacja żeglugowa (rola IMO); 
5. Obszary morskie; 
6. Administracja morska; 
7. Armator statku; 
8. Kapitan i załoga statku; 
9. Przewozy i inne usługi morskie; 
10. Zderzenia statków i ratownictwo morskie; 
11. Awaria wspólna i ubezpieczenia morskie 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
J. Młynarczyk, Prawo morskie, wyd. III, Gdaosk 2002; 
Kodeks morski, opr. M. Adamowicz, I. Zużewicz, M. Czaplioska, Gdaosk 2006 

 

Literatura uzupełniająca:  
J. Łopuski, Encyklopedia prawa morskiego, Gdaosk 1982, 
Prawo morskie, red. J. Łopuski, t. 1-2, Bydgoszcz 1996-2000, 
Z. Brodecki, Prawo ubezpieczeo morskich, Sopot 1999 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B12 Nazwa przedmiotu: Prawo policyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Gorazdowski   

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i funkcjonowania Policji i innych służb „mundurowych”, 
znajomośd prawa karnego procesowego i materialnego oraz kryminalistyki 

Cele przedmiotu:  
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa policyjnego, poznad zasady organizacji i zadania 

Policji, ABW, SG i innych służb „mundurowych”. 
2. Student powinien poznad czynności operacyjno-kryminalistyczne, uprawnienia funkcjonariuszy w/w służb, zasady 

stosowania środków przymusu, 
3. Student powinien poznad zasady międzynarodowej współpracy policyjnej w ramach instytucji Interpol, Europol oraz 

sposoby gromadzenia i przetwarzania informacji kryminalnych (KCIK, SIS i inne). 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zakres prawa policyjnego. 
2. Organizacja i zadania Policji, ABW, SG, AW i Kontrwywiadu, SW, ŻW, ITD, SOK, etc. 
3. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy służb ”mundurowych”. 
4. Środki przymusu stosowane przez funkcjonariuszy służb „mundurowych”. 
5. Czynności operacyjno- rozpoznawcze na przykładzie działao Policji. 
6. Odpowiedzialnośd dyscyplinarna funkcjonariuszy służb „mundurowych” 
7. Współpraca z Policjami innych paostw, Interpol, Europol, Schengen.  
8. Gromadzenie i przetwarzanie informacji kryminalnych (KCIK, SIS). 
9. Informacje niejawne, ochrona informacji w zarysie. 
10. Kolegium ds. Służb Specjalnych, Biuro Ochrony Rządu organizacja i zadania. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny lub ustny. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie określonej punktacji z egzaminu. 

Literatura podstawowa:  
Pieprzny S.; Policja organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007. 
Czerwioski W. ; Policja podstawowe przepisy prawne, Toruo 2002. 
Górski A,; Sakowicz A.; Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, 
Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca:  
Kotowski W.; Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004. 
Pływaczewski W., Kędzierska G.; Leksykon policyjny, Szczytno 2002. 
Hołyst B. ; Socjologia kryminalistyczna, tom I i II, Warszawa 2007. 
Hołyst B. ; Kryminologia, wydanie IX rozszerzone, Warszawa 2006. 
Kotowski W., Kurzępa B.; Żandarmeria wojskowa i wojskowe organy porządkowe, Warszawa 2005. 
Kowalewska-Borys E.; Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym, Kraków 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek  Prawo 
Rodzaj studiów:  studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B16 Nazwa przedmiotu: Prawo samorządowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot dr Ewa Koniuszewska 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego 
(zaliczenie koocowe z przedmiotów: wstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne). 

Cele przedmiotu:   Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy w możliwie szerokiej perspektywie z zakresu problematyki ustroju, zadao, 
zasad organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Omawiane są także podstawowe zasady działalności prawodawczej organów 
jednostek samorządu terytorialnego.  Przekazanie praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu kazusów i opracowywaniu 
projektów rozstrzygnięd  niezbędnych w praktyce do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (m. in. projektów: statutu j.s.t., 
regulaminu organizacyjnego aparatu pomocniczego, uchwał w sprawie wyboru organów wykonawczych j.s.t. oraz utworzenia komisji organów 
stanowiących). 

Metody dydaktyczne:  Wybór stosowanej metody (nauczanie teoretyczne i praktyczne, metoda aktywizująca i oparta na praktycznej działalności 
studentów) jest uzależniony od realizowanej partii materiału. Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących 
rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii 
materiału rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania testowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, istota i geneza samorządu terytorialnego                                          
2. Podstawy prawne ustroju samorządu terytorialnego                                      
3. Formy demokracji bezpośredniej                                                                          
4. Wykonywanie zadao publicznych przez jednostki samorządu                        
5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego                      
6. Struktura organizacyjna powiatu                                                                            
7. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego                                 
8. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego       
9. Gmina, powiat, województwo jako podmioty mienia publicznego 
10. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego 
11. Status prawny radnego                      
12. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego 
13. Status prawny pracowników samorządowych 
14. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Regionalne Izby Obrachunkowe 
15. Modele samorządu terytorialnego w wybranych paostwach europejskich 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny (testowy) 

Literatura podstawowa:  
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006. 
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze 2009. 
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009. 
Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006. 
Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2006. 
Dąbek D., Prawo miejscowe, Oficyna 2007.  
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2007. 
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Leooski Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006. 
Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnieo ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007. 
Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008. 
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Kraków 2007. 
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, pod red. E. Ruśkowskiego i B. Dolnickiego, Oficyna Wydawnicza Branta 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B06 Nazwa przedmiotu: Prawo zwalczania konkurencji 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni wykład 60 6 B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni Wykład 30 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska   

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego oraz prawa 
handlowego, a także znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.). 
Zasadnicze znaczenie ma znajomośd podstawowych pojęd z zakresu postępowania cywilnego. 

Cele przedmiotu:   
Prowadzone zajęcia mają na celu: 

1. przyswojenie przez studentów podstawowych pojęd i zagadnieo z zakresu prawa ochrony konkurencji w wymiarze 
prywatnoprawnym; 

2. nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu różnych aspektów naruszania przez przedsiębiorców zasad 
uczciwej konkurencji; 

3. nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji 
w praktyce zawodowej, w tym sporządzanie pism i dokonywanie skutecznych czynności w toku postępowania przed 
sądem w zakresie roszczeo przewidzianych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w kodeksie cywilnym 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie konkurencji w aspekcie prywatnoprawnym. 
2. Założenia uczciwej gry rynkowej. 
3. Klasyfikacja i charakterystyka czynów nieuczciwej konkurencji. 
4. Pojęcie i klasyfikacja nieuczciwych praktyk handlowych. 
5. Prawo reklamy a zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 
6. Problematyka tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie materialnym i w procesie cywilnym 
7. Roszczenia cywilnoprawne związane ze zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji. 
8. Rola sądu w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. 
9. Regulacje karnoprawne co do odpowiedzialności za czyny nieuczciwej konkurencji 
10. Ochrona prawa do firmy na gruncie prawa cywilnego. 
11. Założenia ochrony niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie 

warunkowym. 
12. Regulacje międzynarodowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin (test) 

Literatura podstawowa:  
Nestoruk I., Prawo konkurencji, Warszawa 2008 
Michalak A., Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym, Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:  
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, red. M. Sieradzka, Warszawa 2008 
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006 
Zagadnienia nieuczciwej konkurencji, red. J. Barta, Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. 2001 nr 77 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i 
Zarządzania 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B15 Nazwa przedmiotu: Samorząd gospodarczy i zawodowy 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V VII-X wykład 60 6 
 
 
 

B 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V VII-X wykład 30 

Prowadzący przedmiot : prof. dr hab. Roman Sowioski 

Wymagania wstępne:   Znajomośd Prawa gospodarczego publicznego 

Cele przedmiotu:    
1. Cel poznawczy: Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę na temat prawnej koncepcji samorządu 

gospodarczego i zawodowego na tle teorii odnoszących się do funkcjonowania społeczeostwa i paostwa. 
2. Cel dydaktyczny: Student powinien ugruntowanie i poszerzyd wiadomości na temat  samorządu gospodarczego i 

zawodowego funkcjonującego we współczesnym paostwie. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Geneza samorządu gospodarczego i zawodowego w Europie; 

2. Samorządy jako rodzaj korporacji prawa publicznego i organizacje o celach sektorowych i branżowych; 
3. Samorząd gospodarczy i zawodowy w społeczeostwie obywatelskim; 
4. Samorząd gospodarczy i zawodowy jako forma decentralizacji; 
5. Prawna koncepcja samorządu gospodarczego i zawodowego; 
6. Formy zorganizowania samorządu gospodarczego i zawodowego; 
7. Samorządy gospodarcze – przykłady, specyfika i cechy istotne; 
8. Samorządy zawodowe – przykłady, specyfika i cechy istotne. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny 

Literatura podstawowa:  
Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznao 2008 

Literatura uzupełniająca:  
R. Sowioski, Wolnośd i ustawowa swoboda działalności gospodarczej, Kolonia Limited,  Wrocław 2007 
R. Sowioski, Funkcje samorządów terytorialnych, zawodowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych w procesie 
integracji w  Europie [w:]  Przebaczenie, rozliczenie, pojednanie – Globalne i lokalne problemy współczesnej Europy,  
red. Z. Drozdowicz, Poznao 2002 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Pracownia Klinika Prawa 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  ?????? Nazwa przedmiotu: Studencka Poradnia Prawna 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy i letni Warsztaty/wykłady 100 6 B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr zimowy i letni Warsztaty/wykłady 100 

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Ciapała, ks. dr Grzegorz Harasimiak, dr Katarzyna Dadaoska, dr Krystyna Nizioł, dr Przemysław 
Mijal, mgr Marcin Przybysz 

Wymagania wstępne: Znajomośd prawa cywilnego materialnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania 
karnego. 

Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu prawnika: 
umiejętności nawiązywania kontaktu z Klientem, zadawania pytao i wyciągania logicznych wniosków, umiejętności oceny stanu 
faktycznego i dokonania prawidłowej subsumcji; umiejętności redagowania opinii prawnych, dotyczących różnych dziedzin prawa, 
konstruowanych na podstawie przedstawianego przez Klienta problemu prawnego.   
Poszerzenie wiedzy poprzez zapoznanie się studentów z regulacjami prawnymi nieobjętymi planem studiów, a istotnymi z punktu 
widzenia praktyki (zagadnienia z zakresu ubezpieczeo społecznych, prawa karnego wykonawczego, postępowania egzekucyjnego). 
Kształtowanie pożądanych postaw społecznych, w szczególności zachęcenie studentów do działalności pro publico bono oraz 
uwrażliwienie ich na potrzeby społeczności lokalnej.  

 Metody dydaktyczne:  Wykład :prezentacja, analiza .Zadawanie prac w postaci sporządzenia projektu opinii prawnej w 
przydzielonej sprawie. Warsztaty: „burza mózgów”, praca w grupach, symulacje.  

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zasady funkcjonowania Studenckiej poradni Prawnej (2 godz. ) 
2. Tryb udzielania nieodpłatnych porad prawnych w Studenckiej Poradni Prawnej ( 2) 
3. Klient i jego problem czyli jak rozmawiad o prawie z nieprawnikiem  (4 ) 
4. Stan faktyczny jako zwięzły ale szczegółowy opis problemu prawnego klienta. (4) 
5. Diagnoza problemu Klienta – zasady dokonywania subsumpcji.(4) 
6. Redagowanie opinii prawnych – aspekty  formalno-techniczne. (4) 
7. Język opinii prawnej a język prawny i prawniczy. (2) 
8. Etyka wykonywania zawodów  prawniczych. (4) 
9. Wykład z zakresu prawa karnego – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej zgłaszane przez Klientów 

problemy prawne .(6) 
10. Wykład z zakresu prawa cywilnego – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej zgłaszane przez Klientów 

problemy prawne .(6) 
11. Wykład z zakresu prawa pracy i ubezpieczeo społecznych – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej 

zgłaszane przez Klientów problemy prawne .(6) 
12. Wykład z zakresu postępowania egzekucyjnego – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej zgłaszane przez 

Klientów problemy prawne .(4) 
13. Wykład z zakresu prawa spółdzielczego i lokalowego – szczegółowa tematyka ustalona w oparciu o najczęściej zgłaszane 

przez Klientów problemy prawne .(4) 
14. Analiza rozpoznanych spraw – warsztaty w grupach. (8) 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin ustny 

Literatura podstawowa:  
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (red.), Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia, Toruo 2001,  
I. Mulak, M. Szeroczyoska, Jak uczyd prawników dobrej komunikacji z klientem?, Warszawa 2006. 
B. Namysłowska-Gabrysiak, Studencka poradnia prawna. Kompendium dla studentów Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:  
     I. Kraśnicka (red.), Metodologia pracy w SPP, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i 
Zarządzania 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B15 Nazwa przedmiotu: Teoria organizacji i zarządzania 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr zimowy wykład 60 6 
 
 
 

B 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr zimowy wykład 30 

Prowadzący przedmiot : prof. dr hab. Roman Sowioski 

Wymagania wstępne:  znajomośd podstawowych pojęd mikroekonomii, makroekonomii i administracji 

Cele przedmiotu:   
1. Zrozumienie struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji oraz roli wiedzy z zakresu organizacji  

i zarządzania. 
2. Stosowanie podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, rozmowa kierowana, dyskusja 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Teoria  organizacji i zarządzania jako dyscyplina naukowa i przedmiot nauczania. Relacje nauk o zarządzaniu z naukami 

prawnymi; 
2. Historia myśli organizatorskiej. Podstawowe nurty, kierunki i koncepcje organizacji i zarządzania; 
3. Potrzeby ludzkie jako wyznacznik działao organizatorsko-zarządzających i ich prawny wyraz; 
4. Organizacja – pojęcia, typy, cechy prawne; 
5. Formalizacja struktur organizacyjnych; 
6. Funkcje zarządzania; 
7. Konflikty w organizacjach; 
8. zmiany w organizacjach. Przezwyciężanie oporów przeciwko zmianom; 
9. Konsulting – miejsce i rola prawnika  w podejmowaniu decyzji. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – zaliczenie w formie pisemnej /II,III rok –zaliczenie , IV,V rok egzamin/ 

Literatura podstawowa:  
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2008 
P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Kraków 1998 
Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmioski, W. Piotrowski, Warszawa (różne lata wydao) 

Literatura uzupełniająca:  
W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1998 
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PRZEDMIOTY DO WYBORU 
- GRUPA C - 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   Jurisdictions and Legal Professions in Europe and Abroad  

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
a. International and European Courts:The European Court of Justice, The European Court of Human Rights, The Human 

Rights Committee of UNO 
b. Constitutional and Supreme Jurisdiction: The American Model of Judicial Review, The British Model of Supreme 

Jurisdiction;  
c. Supreme Jurisdiction and Constitutional Jurisdiction in the different European models - a comprehensive analysis 
d. The status of the judge, of the prosecutor and of the attorney/barrister in the different European models - a 

comprehensive analysis 
e. the recruitment, the employment and the training of the legal professions in Europe 
f. Self-governments and coalitions in the legal professions; 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
Mark Gibney, Stanislaw Frankowski, Judicial Protection of Human Rights: Myth or Reality?  Book by; Praeger, 1999 
Christine Parker, Just Lawyers: Regulation and Access to Justice, Oxford University Press 1999 
Massimo La Torre, Constitutionalism and Legal Reasoning. A New Paradigm of Law 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C06 Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe postępowanie cywilne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 30 4 C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr zimowy Wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska   

Wymagania wstępne:  Studenci powinni posiadad co najmniej podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego materialnego. 

Cele przedmiotu:  Podstawowym celem nauczania jest przekazanie wiadomości z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego w 
sprawach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów międzynarodowych, których RP jest sygnatariuszem. W toku wykładu 
zostaną również uwzględnione niezbędne wiadomości odnoszące się do przepisów prawa wspólnotowego, także dotyczących np. 
doręczeo na obszarze UE.  
Szczegółowym celem jest nabycie przez studentów: 

1.  umiejętności praktycznego wykorzystania usystematyzowanej wiedzy z zakresu międzynarodowego postępowania 
cywilnego; 

2. umiejętności przygotowania prostych pism procesowych zgodnie z regulacjami prawa europejskiego i międzynarodowego; 
3. umiejętności określania statusu procesowego podmiotów o różnych formach organizacyjno-prawnych na obszarze RP i 

Unii Europejskiej w zakresie spraw cywilnych z elementem zagranicznym.. 

 Metody dydaktyczne: : metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym (np. analiza kazusów) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Systematyka źródeł międzynarodowego postępowania cywilnego  
2. Jurysdykcja krajowa w procesie cywilnym 
3. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym  
4. Problematyka zwolnienia spod jurysdykcji krajowej 
5. Zdolnośd sądowa i procesowa w międzynarodowym postępowaniu cywilnym 
6. Koszty w międzynarodowym postępowaniu cywilnym 
7. Pomoc prawna w wymiarze międzynarodowym 
8. Doręczenia w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym 
9. Uznanie orzeczeo sądów zagranicznych i ugód przed tymi sądami  
10. Wykonalnośd orzeczeo sądów zagranicznych i ugód przed tymi sądami  
11. Międzynarodowe postępowanie cywilne w prawie wspólnotowym 
12. Europejski kodeks postępowania cywilnego – marzenie czy rzeczywistośd  

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny w formie opisowej 

Literatura podstawowa:  
Ciszewski J., Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa 2007 
Wybór dokumentów do nauki międzynarodowego postępowania cywilnego. T. 1-2. Wybór i oprac. E. Cała, K.Flaga-Gieruszyoska, 
I. Gawłowicz. Szczecin 2002              

Literatura uzupełniająca:  
Ciszewski J., Erecioski T., Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2000 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1096-1217 KPC oraz aktów prawnych UE regulujących 
międzynarodowe postępowanie cywilne, T. 3, red. Kazimierz Piasecki, Warszawa 2007 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V27C02 

  
Nazwa przedmiotu: Nacjonalizmy europejskie w XIX i XX w. 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I -V Przedmiot realizowany 
przez dwa semestry 

(zimowy i letni) 

wykład 30 3 /I-III rok/ 
4 /IV-V 

rok/ 

C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne I -V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Maria Zmierczak   

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza z historii na poziomie szkoły średniej, zainteresowanie tematyką 
 

Cele przedmiotu:   
1. Zapoznanie studentów z problematyką teoretyczną – teoriami i definicjami narodu,  oraz   definicjami  nacjonalizmu.  
2. Pokazanie rozwoju i roli idei nacjonalistycznych w historii paostw europejskich w XIX i XX  wieku. 
 

 Metody dydaktyczne:   Wykład zawierający informację i komentarz, ilustrowany lekturą i analizą tekstów.  

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Wprowadzenie teoretyczne: pojmowanie narodu w teoriach socjologicznych. Definiowanie terminu „nacjonalizm” w 

rozmaitych ujęciach teoretycznych.  
2. Nacjonalizmy w rozwoju historycznym. 
3. Nacjonalizm francuski, angielski – klasyczne pojmowanie narodu 
4. Nacjonalizmy jako ideologia walki  o własne paostwo: przykład Polski, Irlandii, Włoch, I w XX w. ludów bałkaoskich  
5. Nacjonalizm niemiecki i jego ewolucja w XIX i XX wieku.  
6. Nowe nacjonalizmy ”regionalne” – Baskowie, Korsykanie, Szkoci, Flamandowie i Walooczycy.    
7. Perspektywy nacjonalizmu w XXI wieku: czy koniec nacjonalizmów?  

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną /I-III rok/, egzamin /IV-V rok/ 

Literatura podstawowa:  
A.D.Smith, Nacjonalizm, Wydawnictwo sic!s.c., Warszawa 2007  
P.Lawrans, Nacjonalizm. Historia i teoria, Książka i Wiedza,  Warszawa 2007  

 

Literatura uzupełniająca:  
Ideologie, doktryny i ruchy narodowe (partie odnoszące się do Europy), Wyd.UMCS, Lublin 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C08 Nazwa przedmiotu:  Ochrona pokrzywdzonego w systemie polskiego postępowania 
karnego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 niestacjonarne IV-V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Danuta Tarnowska 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego procesowego, pozytywna ocena egzaminacyjna z w/w 
przedmiotu, umiejętnośd posługiwania się kodeksem postępowania karnego     

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu sytuacji procesowej pokrzywdzonego 
2. Przekazanie umiejętności analizowania podstawowej siatki pojęciowej  dla umiejętnego posługiwania się nią podczas 

aplikacji prawniczych oraz przyszłej pracy     

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wiadomości wstępne 
2. Definicja i pojęcie pokrzywdzonego 
3. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym 
4. Role procesowe, w których pokrzywdzony może występowad w postępowaniu sądowym i kumulacja ról procesowych 
5. Uprawnienia pokrzywdzonego 
6. Obowiązki pokrzywdzonego 
7. Reprezentowanie pokrzywdzonego przez pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego 
8. Szczególna ochrona praw pokrzywdzonego, który w chwili czynu nie ukooczył 15 lat 
9. Wiktymologia jako nauka o ofierze przestępstwa 
10. Paostwowy system pomocy ofiarom przestępstw (obowiązek paostwa wobec pokrzywdzonego, kompensacja dla ofiar 

przestępstw, Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, pozarządowe organizacje ds. pomocy ofiarom przestępstw) 
11. Wiktymologia penitencjarna 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  
K. Marszał, S. Stachowiak, K.Zgryzek: Proces karny, Katowice 2005 
T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005 
B. Hołyst: Wiktymologia, Warszawa 2000 

Literatura uzupełniająca:  
J. Grajewski: Przebieg procesu karnego, Warszawa 2004 
J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyoski, S.M. Przyjemski, R.A. Stefaoski, S. Zabłocki: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Dom Wydawniczy ABC 2004 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Nauk Ekonomicznych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C14 Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr letni wykład 30 3/II i III 
rok/ 

4/IV-V rok/ 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr letni Wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Karol Schneider   

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu makroekonomii i mikroekonomii 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu polityki społeczno-gospodarczej paostwa. 

2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu ekonomii i metodyki politycznej. 
3. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji i procesów gospodarczych oraz 

zasad ich funkcjonowania. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i zakres polityki gospodarczej. Klasyfikacja ekonomicznych funkcji paostwa. 
2. Podstawowe cele polityki gospodarczej. 
3. Narzędzia polityki gospodarczej. 
4. Polityka pieniężna  i kurs walutowy. 
5. Polityka budżetowa. 
6. Polityka mikroekonomiczna. 
7. Regionalna polityka  gospodarcza. 
8. Przesłanki i sposoby wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. 
9. Strategia transformacji systemu gospodarczego Polski. 
10. Integracja między Polską a Unią Europejską. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – II i III rok/ egzamin IV-V rok 

Literatura podstawowa:  Dwiklioski H. (red.)., Polityka gospodarcza, Gdaosk 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
Winiarski B.(red.), Polityka gospodarcza, Warszawa 2002. 
Grzywacz W., Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Szczecin 1998 
Thieme M.J., Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 1995. 
Włudyka T. (red.), Polityka gospodarcza. Podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C08 Nazwa przedmiotu:  Postępowanie dyscyplinarne w systemie polskiego prawa. 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 30 III rok – 3 
IV i V rok - 

4 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Dorota Kaczorkiewicz 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu podstaw prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw ustrojowych. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstaw pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej 

oraz przebiegu postępowania dyscyplinarnego. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych przepisów z zakresu prawa regulującego 

funkcjonowanie zorganizowanych grup społecznych. 
 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przewinienia dyscyplinarne. 
2. Przebieg postępowania dyscyplinarnego. 
3. Instytucje prawa karnego procesowego w postępowaniu dyscyplinarnym.  
4. Model postępowania dyscyplinarnego. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną dla III roku; IV i V rok - egzamin 

Literatura podstawowa:  
Kozielewicz W., Odpowiedzialnośd dyscyplinarna sędziów z komentarzem, Warszawa 2005.  
Kolasioski M.K., Odpowiedzialnośd cywilna notariusza, Toruo 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
Zielioska E., Odpowiedzialnośd zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i 
Zarządzania 

 
Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:    
10.0V27C15 

 Nazwa przedmiotu:    Prawo antymonopolowe i regulacyjne                                                
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne IV,V  
 
 

Semestr 
zimowy Wykład 

30 4 
 
 

 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 
 

 niestacjonarne IV, V Semestr 
zimowy 

Wykład 15 

Prowadzący przedmiot:   dr hab. Rajmund Molski 

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego. 

Cele przedmiotu:   
 
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa antymonopolowego i regulacyjnego. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa 

antymonopolowego i regulacyjnego. 
 
 

 Metody dydaktyczne:   Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
  

1. Relacje pomiędzy prawem antymonopolowym a regulacją sektorową. 
2. Cele prawa antymonopolowego i regulacji sektorowej. 
3. Instrumenty prawa antymonopolowego a instrumenty regulacyjne. 
4. Doktryna urządzeo kluczowych w prawie antymonopolowym  i jej wpływ na regulację sektorów infrastrukturalnych 

(sieciowych). 
5. Organ antymonopolowy a organy regulacyjne. 
6. Charakterystyka prokonkurencyjnej regulacji w najważniejszych sektorach infrastrukturalnych (telekomunikacji, 

poczty, energetyki i transportu kolejowego). 
 

Forma i warunki zaliczenia:   Egzamin pisemny (pytania otwarte lub zamknięte). 
 

Literatura podstawowa:   
 

Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008. 
Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji paostwa wobec gospodarki, Warszawa 2005. 
Szydło M., Regulacja sektorowa a ogólne prawo antymonopolowe, Problemy Zarządzania 2008, nr 1. 
Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa, Problemy Zarządzania 2004, nr 3. 

 
 

Literatura uzupełniająca:  
 

Banasioski C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,   Warszawa 2009. 
Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008. 
Majcher J., Dostęp do urządzeo kluczowych w niezależnych regulacjach sektorowych, Problemy Zarządzania  2004, nr 3. 
Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

 
Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:    
10.0V27C15 

 Nazwa przedmiotu:    Prawo celne                                            
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV, V 
 
 

Semestr 
zimowy Wykład 

30 4 
 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 
 

 niestacjonarne IV, V Semestr 
zimowy 

Wykład 15 

Prowadzący przedmiot:  dr hab. Rajmund Molski  

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego. 

Cele przedmiotu:   
 
1.  Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu prawa celnego. 
2.  Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa celnego.  

 
 

 Metody dydaktyczne:   Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
  

1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa celnego. 
2. Źródła prawa celnego. 
3. Typologia instrumentów oddziaływania paostwa na obrót towarowy z zagranicą. 
4. Elementy kalkulacyjne (taryfa celna, pochodzenie towarów, wartośd celna). 
5. Wprowadzenie towarów na obszar celny UE i przeznaczenia celne. 
6. Operacje uprzywilejowane. 
7. Dług celny. 
8. Postępowanie w sprawach celnych. 
9. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. 
10.  Administracja celna. 

 
 

Forma i warunki zaliczenia:   Egzamin pisemny w formie testu (pytania zamknięte). 
 

Literatura podstawowa:   
 

Lasioski-Sulecki (red.) K., Prawo celne, Warszawa 2009. 
 
 

Literatura uzupełniająca:  
 

Czyżowicz W. (red.), Prawo celne, Warszawa 2004. 
Kałka M., Ksieniewicz U., Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2007. 
Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne, Warszawa 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C10 Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe Unii Europejskiej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Alicja Młynarczyk   

Wymagania wstępne:   poznanie siatki pojęciowej prawa finansowego oraz nabycie umiejętności wykorzystania konstrukcji 
właściwych prawu finansowemu w praktyce 

Cele przedmiotu:   Student powinien nabyd umiejętności rozumienia zjawisk procesów zachodzących w gospodarce finansowej 
Unii Europejskiej, a także rozumied specyfikę gospodarki finansowej i regulującego ją prawa finansowego Unii Europejskiej. 

 Metody dydaktyczne:   metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zagadnienia finansowo-prawne związków Polski ze Wspólnotą Europejską. 
2. Zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. 
3. Znaczenie przystąpienia Polski do strefy Euro. 
4. Charakterystyka instytucji finansowych działających w Unii Europejskiej. 
5. Dochody i wydatki budżetu Unii Europejskiej. 
6. Charakterystyka najistotniejszych funduszy UE. 
7. Warunki absorpcji środków unijnych przez polskich beneficjentów. 
8. Harmonizacja podatkowa w UE. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:    
C. Kosikowski „Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce” Warszawa 2005 r. 
L. Oręziak  „Finanse Unii Europejskiej” Warszawa 2004 r. 

 

Literatura uzupełniająca:   
pod red. B. Bernasia „Finanse Unii Europejskiej” Warszawa 2005 
B. Woźniak „Pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej: (w:) :Finanse publiczne wobec procesów globalizacji” Gdaoska-Jurata 
2003 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów:  jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:     
10.0V27C15 

 Nazwa przedmiotu:    Prawo gospodarki komunalnej 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne Iv, v Semestr letni Wykład 30 4 
 
 

 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne Iv, v Semestr letni Wykład 15 

Prowadzący przedmiot:   dr hab. Rajmund Molski 

Wymagania wstępne: 
 
Podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez  studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa gospodarki komunalnej. 
2. Zdobycie przez studentów  umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa gospodarki 

komunalnej. 
 

 Metody dydaktyczne:    Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu:     
 

1. Pojęcie, istota i podstawy prawne gospodarki komunalnej. 
2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarki komunalnej. 
3. Materialne podstawy gospodarki komunalnej. 
4. Gospodarka komunalna w sferze użyteczności publicznej. 
5. Gospodarka komunalna poza sferą użyteczności publicznej. 
6. Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej. 

a) jednostki organizacyjne finansów publicznych; 
b) spółki handlowe; 
c) przedsiębiorstwa komunalne. 

7. Powierzanie wykonania zadao z zakresu gospodarki komunalnej: 
a) partnerstwo publiczno-prywatne; 
b) koncesje na roboty budowlane i usługi; 
c) powierzanie zadao z zakresu gospodarki komunalnej organizacjom pozarządowym i pożytku publicznego. 

8. Praktyczne problemy w wybranych sektorach gospodarki komunalnej (gospodarka mieszkaniowa, gospodarka 
odpadami komunalnymi, usługi komunalne, gospodarka wodno-kanalizacyjna). 

 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin pisemny (pytania otwarte lub zamknięte). 
 

Literatura podstawowa:   
Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca:  
 

Bałdyga M., Gospodarka komunalna – aspekty prawne, Ostrołęka 2004. 
Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000. 
Czarnow S., Działalnośd samorządu terytorialnego a gospodarka komunalna, Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego 2008, nr 1. 
Gonet W., Spółki komunalne, Warszawa 2007. 
Gonet W., Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Warszawa 2009. 
Gonet W., Komentarz od ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa 2009. 
Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Staoko M., Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008. 
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C07 Nazwa przedmiotu: Prawo kanoniczne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 30 4 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 
 niestacjonarne IV,V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: ks. dr Grzegorz Harasimiak 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości dotyczące teorii prawa, prawa cywilnego i prawa rodzinnego (nie musi oznaczad 
zdania obowiązkowego egzaminu z tych przedmiotów). 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad specyfikę systemu prawa kanonicznego. 
2. Student powinien poznad zakres możliwości działao prawników świeckich w prawie kanonicznym 
3. Student powinien poznad problematykę kanonicznego prawa małżeoskiego.  
4. Student powinien zapoznad się z kanonicznym procesem o stwierdzenie nieważności małżeostwa kościelnego i 

możliwościami udziału w nich prawników świeckich 

 Metody dydaktyczne:  
1. Przekazywanie wiedzy teoretycznej oparte o posiadane już przez studentów wiadomości z zakresu prawa. 
2. Aktywizowanie studentów przez analizę konkretnych przypadków. 
3. Możliwośd praktycznego zetknięcia się z problematyką przez wyjście do Sądu Kościelnego Rodzinnego w Szczecinie. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Relacje pomiędzy porządkiem etycznym a prawnym, zasadnicza podział prawa. 
2. Charakterystyka i podanie specyfiki systemu prawa kanonicznego. 
3. Miejsce prawa kanonicznego w paostwie posługującym się innym systemem prawnym. 
4. Prawo kanoniczne a prawo wyznaniowe. 
5. Określenie małżeostwa - jego godności, przymiotów, celów, zakresu obowiązków małżeoskich. 
6. Przeszkody małżeoskie i na tej podstawie charakterystyka dochodzenia stwierdzenia nieważności małżeostwa kościelnego. 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
Sobór Watykaoski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Pallotinum 1986 (w tym zwłaszcza: Konstytucja Gaudium et 
spes nr 47-52). 
Codex luris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Pallotinum 
1984. 
T.Pawluk: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984 (Wydanie II - Olsztyn 1996). 

Literatura uzupełniająca:  
Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeostwie i rodzinie, Kraków 1999. 
P.Gajda: Prawo małżeoskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2000. 
W.Góralski: Kanoniczne prawo małżeoskie, Warszawa 2000. 
A.Sobczak: Proces o stwierdzenie nieważności małżeostwa kościelnego, Gniezno 2001. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C09 Nazwa przedmiotu: Prawo komunikacji elektronicznej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V semestr letni wykład 30 3 (III rok) 
4 (IV i V rok) 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 

niestacjonarne III-V semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak 

Wymagania wstępne: Podstawowe pojęcia z prawa administracyjnego  

Cele przedmiotu:   
W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student powinien poznad podstawowe pojęcia z zakresu technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich zastosowanie, powinien poznad istotę i rozwój społeczeostwa informacyjnego, rolę 
nowych mediów w społeczeostwie, rozwój elektroniczny usług publicznych (handel elektroniczny, elektroniczna ochrona zdrowia, 
telepraca itd.), powinien poznad prawne problemy informatyzacji administracji, elektroniczne postępowanie administracyjne, 
elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, elektroniczne udostępnienie informacji publicznej, ochronę danych w Internecie, 
problemy własności intelektualnej w działalności elektronicznej administracji 

 Metody dydaktyczne:  wykład, rozmowa kierowana, dyskusja 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie komunikacji elektronicznej i jej podstawowe aspekty w prawie wspólnotowym i międzynarodowym  
2. Ewolucja pojęd odnoszących się do komunikacji elektronicznej w prawie polskim  
3. Komunikacja, informacja i wiedza jako podstawa rozwoju społeczeostwa informacyjnego  
4. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne oraz ich zastosowanie  
5. Rola nowych mediów w społeczeostwie  
6. Świadczenie usług drogą elektroniczną  
7. Elektroniczne usługi publiczne – handel elektroniczny, zamówienia publiczne, telepraca, ochrona zdrowia  
8. Informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne  
9. Podpis elektroniczny i dokument elektroniczny 
10. Elektroniczne postępowanie administracyjne 
11. Formy elektronicznego udostępniania informacji publicznej  
12. Ochrona danych osobowych w Internecie  
13. Własnośd intelektualna w komunikacji elektronicznej  
14. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości  
15. Elektroniczne akty normatywne  

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną III rok i egzamin IV I V rok  /forma pisemna opisowa/ 

Literatura podstawowa:  
T. Białobłocki, J. Morsz, M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher, Społeczeostwo informacyjne – istota, rozwój, wyzwania, Warszawa 
2006. 
W. Wiewiórowski, G. Wierczyoski, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, 
Zakamycze 2006.  
G. Szpor, Cz. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Wolters 
Kluwer Polska 2007.  
P. Fajgielski, Informacja w administracji publicznej, Wrocław 2007.  
D. Szostek (red.), e-Administracja, prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław 2009.  
A.Monarcha-Matlak,Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008.  
J. Gołaczyoski (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2009.  
G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skutecznośd regulacji, Warszawa 2009.  

Literatura uzupełniająca:  
D. Barney, Społeczeostwo sieci, Warszawa 2008 
L.W. Zacher, Transformacje społeczeostw, od informacji do wiedzy, Warszawa 2007. 
G.Tylc,J.Misztal-Konecka, Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Bydgoszcz-Lublin 2009.  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C11 Nazwa przedmiotu: Prawo ubezpieczeo społecznych 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr letni wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 niestacjonarne IV,V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Sławomir Driczinski 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa finansowego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu struktury i podstawowych instytucji ubezpieczeo 

społecznych 
2. Student powinien zapoznad się z orzecznictwem sądowym w omawianym zakresie 

 Metody dydaktyczne:  
1. Metoda nauczania teoretycznego. 
2. Metoda dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Struktura ubezpieczeo społecznych. 
2. Ubezpieczenie emerytalne 
3. Ubezpieczenie rentowe 
4. Ubezpieczenie chorobowe 
5. Ubezpieczenie wypadkowe 
6. Ubezpieczenie zdrowotne 
7. Koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów z egzaminu 

Literatura podstawowa:  
Jooczyk,J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006. 
Szpor,G.,(red.), System ubezpieczeo społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
Jędrasik-Jankowska,I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2007. 
Wantoch-Rekowski,J., Ustawa o systemie ubezpieczeo społecznych, Toruo 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C07 Nazwa przedmiotu: Prawo wykroczeo 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni 
wykład 

30 4 C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Andrzej Wiśniewski   

Wymagania wstępne: : Student powinien uzyskad wiedzę i umiejętności z zakresu prawa karnego materialnego oraz postępowania karnego 
udokumentowane zdanym egzaminem z obu tych przedmiotów 

Cele przedmiotu:   
1. Analiza przepisów karnych mająca na celu wykształcenie umiejętności dokonywania wykładni przepisów prawa karnego, zwłaszcza                                                                    

tych specyficznych, jakimi są przepisy części szczególnej, bazująca na analizie orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału 

Konstytucyjnego. 

2. Poznanie prawa wykroczeo i uproszczonego modelu postępowania jakim jest postępowanie w sprawach o wykroczenia 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wprowadzenie – uwarunkowania historyczne wyodrębnienia prawa wykroczeo i jego odrębnośd legislacyjna. 
2. Kodeks wykroczeo z 1971r., konstrukcja legislacyjna, nowelizacje, materialna definicja wykroczeo. 
3. Zasady obowiązywania ustawy. 
4. Czas i miejsce popełnienia wykroczenia. 
5. Podmiot wykroczeo, strona podmiotowa, teorie winy, umyślnośd i nieumyślnośd. 
6. Przedmiot ochrony i znamiona strony przedmiotowej. 
7. Związek przyczynowy ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach o wykroczenia komunikacyjne. 
8. Wykroczenia materialne, formalne i z narażenia. 
9. Okoliczności wyłączające winę i bezprawnośd.. 
10. Formy stadialne i zjawiskowe wykroczeo. 
11. Zbieg przepisów i czynów. 
12. Pojęcie i systematyka kar w Kodeksie wykroczeo. 
13. Środki oddziaływania wychowawczego. 
14. Otwarty katalog środków karnych w Kodeksie wykroczeo. 
15. Przypadki fakultatywnego i obligatoryjnego stosowania środków karnych w ustawach pozakodeksowych. 
16. Ustawowy wymiar kary, nadzwyczajne obostrzenie kary, nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpienie od wymierzenia kary. 
17. Dyrektywy sądowego wymiaru kary oraz ustawowa regulacja okoliczności łagodzących i obciążających. 
18. Immunitety, przedawnienie, uznanie ukarania za niebyłe. 
19. Systematyka części szczególnej materialnego prawa wykroczeo i wskazanie  
20. Omówienie wykroczeo uregulowanych w Kodeksie wykroczeo ze szczególnym uwzględnieniem wykroczeo przeciwko porządkowi i 

spokojowi publicznemu, przeciwko bezpieczeostwu i porządkowi w komunikacji oraz przeciwko mieniu. 
21. Wykroczenia pozakodeksowe. 
22. Sądowe orzecznictwo w sprawach o wykroczenia – założenia konstytucyjne. 
23. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 2001r. – układ redakcyjny, techniki blankietowości, z uwzględnieniem częściowej 

recepcji rozwiązao Kodeksu postępowania karnego. 
24. Strony postępowania w sprawach o wykroczenia i ich pełnomocnicy. 
25. Wniosek o ukaranie, jego charakter i konstrukcja. 
26. Kontrola formalna wniosku o ukaranie – formy decyzji podejmowanych na skutek złożenia wniosku. 
27. Zwyczajny tryb postępowania w sprawach o wykroczenia w k.p.w. z 2001r. 
28. Dowody w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
29. Przebieg rozprawy w ujęciu porównawczym z rozprawą w sprawach karnych. 
30. Postępowania szczególne. 
31. Środki odwoławcze w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
32. Nadzwyczajne środki zaskarżenia i postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia. 
33. Koszty postępowania 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
A.Marek: Prawo wykroczeo, Kraków 2004. 
A .Marek: Prawo wykroczeo (materialne i procesowe), Warszawa 2006. 
T.Bojarski: Polskie prawo wykroczeo. Zarys wykładu, Warszawa 2005. 

 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   Principles of Co-operation Between Governments, Regional and 
Local Governments, Independent Authorities and European Agencies in the European 
integration 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. The National Constitutions and the participation of the different levels of government to the decision-making process - 

the case of federal States, the case of regional States, che case of unitarian States; 
2. The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: their co-operation with the social parties and 

with the regional governments 
3. The co-operation of the ministerial authorities and the European Commission; the committees: the Cuncil decision of 28 

June 1999 and its modification of 2006: advisory, management, reulatory and regulatory with scrutiny committees 
4. The European Agencies and their classification in relation to:  

a) their involvement in the different kind of EU policies;  
b) the temporary or permanen institution;  
c) in relation to their tasks. 

5. European Environment Agency (EEA), European Food Safety Authority (EFSA), European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (EMCDDA) and REITOX network, European Network and Information Security Agency (ENISA) 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i 
Zarządzania 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C15 Nazwa przedmiotu: Procedury podejmowania działalności gospodarczej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V VII-X wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V VII-X wykład 15 

Prowadzący przedmiot : prof. dr hab. Roman Sowioski 

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawo gospodarczego publicznego 

Cele przedmiotu:    
1. Wskazanie podstawowych wymogów podejmowania działalności gospodarczej.  
2. Zapoznanie studentów z istniejącymi w Polsce systemami rejestracji działalności i obowiązujących w tym zakresie 

procedur.  
3. Uzyskanie po stronie studentów wiedzy na temat Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego i 

innych rejestrów podmiotowych.   
4. Wykształcenie umiejętności formułowania wniosków rejestrowych i spełniania wymogów prawnych podejmowania 

działalności gospodarczej. 
 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Znaczenie i rodzaje procedur administracyjno – gospodarczych; 
2. Procedury rejestracyjne; 
3. Procedury reglamentacyjne; 
4. Procedury uznawania zagranicznych uprawnieo do prowadzenia działalności gospodarczej; 
5. Procedury podejmowania działalności gospodarczej w wybranych paostwach UE. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny 

Literatura podstawowa:   
R. Sowioski, Rejestry i ewidencje działalności gospodarczej i przedsiębiorców, Wrocław 2007 
R. Sowioski, Wolnośd i ustawowa swoboda działalności gospodarczej, Wrocław 2007 
R. Sowioski, Ustawy regulujące swobodę gospodarczą, Szczecin 2005 
R. Sowioski, Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006 

Literatura uzupełniająca:  
C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:  Protection of the Person and Legal Diversity: in Europe and Abroad 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Interdependence and law 
2. The human person as the subject of the legal protection. The trans-national and the trans-regional dimension of the 

problem 
3. Conflicts between the protection of the rights of the citizen and legal protection of the person: examples from history 
4. The clashes between the protection of citizen’s rights and human rights: conflicts between different levels (national, 

international, supra-national) of protection of the rights: present problems 
5. Beyond human rights: in search of the protection of the existential manifestations of the human person:  

1) the protection of the personal identity and personal data;  
2) the duty of participation, responsibility and the including citizenship;  
3) the obligation to make use of the natural resources in a peaceful and non excluding way;   
4) ethical capital accumulation and ethical banking 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
Mark Gibney, Stanislaw Frankowski, Judicial Protection of Human Rights: Myth or Reality?  Book by; Praeger, 1999 
Christine Parker, Just Lawyers: Regulation and Access to Justice, Oxford University Press 1999 
Massimo La Torre, Constitutionalism and Legal Reasoning. A New Paradigm of Law 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C07 Nazwa przedmiotu: Przestępczośd gospodarcza 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 30 3 (III rok) 
4 (IV-V rok) 

 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 
 
 

niestacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Andrzej Wiśniewski 

Wymagania wstępne: Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa karnego materialnego udokumentowanego zdaniem egzaminu z tego 
przedmiotu. 

Cele przedmiotu:   
1. Analiza przepisów karnych mająca na celu wykształcenie umiejętności dokonywania wykładni przepisów prawa karnego, zwłaszcza 

przepisów części szczególnej, bazująca na orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. 
2. Przybliżenie problematyki przestępczości popełnianej przez przedsiębiorców, jak i przestępstw popełnianych na ich szkodę. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wyodrębnianie problematyki przestępczości gospodarczej z części szczególnej prawa karnego. 
2. Koncepcje prawa karnego gospodarczego, prawa karnego biznesu, przestępczości gospodarczej i prawa karnego przedsiębiorstw. 
3. Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. 
4. Szczególny charakter kar i środków karnych stosowanych w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. 
5. Czynny żal na etapie przygotowania, usiłowania i po dokonaniu przestępstwa określonego w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego. 
6. Przestępstwo nadużycia zaufania (niegospodarności, art. 296 k.k.). 
7. Przestępstwo korupcji w sektorze prywatnym (art. 296a k.k.). 
8. Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b k.k.). 
9. Przestępstwo oszustwa kapitałowego (art. 297 k.k.). 
10. Wyłudzenie odszkodowania z ubezpieczenia (art. 298 k.k.). 
11. Pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa związane z praniem brudnych dochodów (art. 299 k.k. i ustawa z 16.11.2000r. o 

przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu). 

12. Przestępstwa udaremnienia zaspokojenia wierzycieli (art. 300 § 1 i 2 k.k.). 
13. Tworzenie nowej jednostki w celu pokrzywdzenia wierzycieli, umyślne doprowadzenie do upadłości lub niewypłacalności (art. 301 

k.k.). 
14. Przestępstwa wybiórczego zaspakajania niektórych wierzycieli (art. 302 k.k.). 
15. Nieodpowiednie prowadzenie dokumentacji (art. 303 k.k., ustawa z 29.09.1994r. o rachunkowości oraz art. 60 i 61 k.k.s.). 
16. Wyzysk (art. 304 k.k.). 
17. Przestępstwa zakłócania przetargu (art. 305 k.k.). 
18. Podrabianie znaków identyfikacyjnych (art. 306 k.k.). 
19. Charakterystyka przestępstw określonych w art. 585-592 Kodeksu spółek handlowych. 
20. Przestępstwa bankowe. 
21. Przestępstwa ubezpieczeniowe. 
22. Przestępstwa w zakresie funduszy emerytalnych. 
23. Przestępstwa finansowe. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (III rok), egzamin (IV i V rok) 

Literatura podstawowa:  
G. Bogdan, K. Buchała, Z. Dwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.): 
Kodeks karny. Częśd szczególna, t. III, Kraków 2006. 
M. Bojarski, W. Radecki: Pozakodeksowe prawo karne, t. II i III, Warszawa 2003. 
O. Górniok (red.), M. Bojarski, M. Filar, W. Filipkowski, P. Hofmaoski, M. Kalitowski, A. Kamieoski, L.K. Paprzycki, E. Pływaczewski, W. 
Radecki, Z. Sienkiewicz, Z. Siwik, R.A. Stefaoski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006. 
J. Skorupka: Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2005. 
R. Zawłocki: Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Art. 300-302. Komentarz, Kraków 2001. 

Literatura uzupełniająca:  
K. Buchała, P. Kardas, J. Majewski, W. Wróbel: Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995.      
O. Górniok: Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, Warszawa 1995. 
O. Górniok: Prawo karne gospodarcze, Komentarz, Toruo 1997. 
H. Pracki: Przestępstwa gospodarcze w nowym kodeksie karnym. Nowa kodyfikacja karna, z. 15, Warszawa 1998. 
M. Prengel: Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, Toruo 2003. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C07 Nazwa przedmiotu: Przestępczośd nieletnich i postępowanie w sprawach nieletnich 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr zimowy wykład 30 3 (III rok) 
4 (IV-V 

rok) 
 

 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-V Semestr zimowy Wykład 15 

Prowadzący przedmiot: ks. dr Grzegorz Harasimiak  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości dotyczące prawa karnego związane z zajęciami obowiązkowymi z tego 
przedmiotu (nie musi oznaczad zdania obowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu). 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznad skalę i charakterystykę zjawiska nazywanego przestępczością nieletnich (w tym zdobyd 

umiejętności analizy dostępnych danych statystycznych). 
2. Student powinien poznad ratio legis obecnych rozwiązao prawnych dotyczących nieletnich i tendencje w podejściu do 

prawnego uregulowania problematyki przestępczości nieletnich na tle ogólnego rysu ewolucji podejścia do 
odpowiedzialności nieletnich w ramach prawa karnego,. 

3. Student powinien poznad ogólną charakterystykę etiologii zachowao patologicznych nieletnich i adekwatnych sposobów 
reakcji, tak aby student wyrobił w sobie potrzebę szukania optymalnych rozwiązao w konkretnych przypadkach.  

4. Student powinien zdobyd wiedzę dotyczącą podstawowych zasad, instytucji i konstrukcji dotyczących odpowiedzialności 
nieletnich w obowiązującym modelu postępowania z nimi w Polsce, aby odpowiednio aplikowad literę prawa do 
konkretnych przypadków. 

 Metody dydaktyczne:  
1. Przekazywanie wiedzy teoretycznej oparte o posiadane już przez studentów wiadomości z zakresu prawa jak i obserwacje 

oraz doświadczenie z życia społecznego. 
2. Aktywizowanie studentów przez analizę konkretnych przypadków. 
3. Możliwośd praktycznego zetknięcia się z problematyką przez wyjście do Sądu Rodzinnego i Spraw Nieletnich oraz 

Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Uregulowania prawne dotyczące nieletnich na forum międzynarodowym. 
2. Uwarunkowania zachowao patologicznych dzieci i młodzieży. 
3. Model odpowiedzialności nieletnich w ramach prawa karnego na podstawie kodeksu karnego i ustawy o postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę (III rok), egzamin (IV-V rok) 

Literatura podstawowa:  
Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr. 88, poz. 553 ze zm.). 
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982r. Nr. 35, poz. 228 ze zm.). 
M. Korcyl-Wolska: Postępowanie w sprawach nieletnich, Kraków 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
Staodo-Kawecka: Prawo karne nieletnich :od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007. 
G. Harasimiak: Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi, Szczecin 2001. 
L. Wieczorek: Przestępczośd i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Katowice 2005. 
G. Harasimiak: Obraz zachowao patologicznych dzieci i młodzieży w Szczecinie, w: T. Bukiet-Nagórska, Zagadnienia 
współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C99 Nazwa przedmiotu: Psychiatria sądowa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr letni wykład 30 3/II i III 
rok/ 

4/IV-V rok/ 

C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Ewa Kramarz  

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu:   Zapoznanie studentów z głównymi nurtami współczesnej psychiatrii sądowej ze szczególnym uwzględnieniem 
wzajemnych związków między prawem a psychiatrią 
Szczegółowym celem jest nabycie przez studentów: umiejętności praktycznego wykorzystania usystematyzowanej wiedzy z zakresu 
psychiatrii sądowej 

 Metody dydaktyczne: : metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym . 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zagadnienia wprowadzające   
2. Psychiatria sądowa a opiniowanie w procesie karnym: 

a. Biegli  
b. Opinia sądowo psychiatryczna 
c. Opiniowanie poczytalności 
d. Opiniowanie o stosowaniu leczniczych środków zabezpieczających 
e. Realizacja leczniczych środków zabezpieczających 
f. Badanie osób pokrzywdzonych 
g. Opiniowanie o zdolności do odbywania kary pozmienia wolności 
h. Tajemnica lekarska 

3. Częśd szczegółowa  
a. Psychozy schizofreniczne 
b. Choroby afektywne 
c. Zaburzenia osobowości 
d. Alkoholizm, narkomanie 
e. Symulacja i zaburzenia reaktywne 
f. Afekty kryminogenne 

4. Psychiatria sądowa a opiniowanie w postępowaniu cywilnym 
a. Ważnośd oświadczenia woli 
b. Ważnośd testamentu 
c. Ubezwłasnowolnienie 
d. Sprawy małżeoskie 
e. Sprawy opiekuocze 

5. Roszczenia 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – II i III rok/ egzamin – IV-V rok 

Literatura podstawowa:  
Bilinkiewicz , J. Landowski, P.Radziwiłłowicz  „Psychiatria. Repetytorium” ,PZWL 1999 r.  
M.Deslak, K.Spett ,A.Samusik , W.Wolter „Psychiatria w procesie karnym” Wyd.Prawnicze 1991 r. 
J.K. Gierowski, A.Szymusik (red) „Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z 
psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. CMUJ ,1996 r. 

Literatura uzupełniająca:  
B.Hołyst „Kryminologia”Wydawnictwa Prawnicze PWN ,1999 r. 
M.Nestorowicz „ Prawo medyczne” Toruo 2000 r. 
H.Sęk „ Spoleczna psychologia kliniczna” ,Warszawa 1991r. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   Representative Democracy and Government of the European Union 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
a. The principle according with which all the citizens of European Union “shall receive equal attention from its institutions, 

bodies, offices and agencies”. 
b. the representation of the Member States in the European Council by their Heads of State or Government and in the 

Council by their governments,  
c. The principle of democratical accountability of the Heads of State or Government and of the governments either to their 

national Parliaments, or to their citizens - different national experiences 
d. The right of the citizen to participate in the democratic life of the Union. The political parties at European level. The 

representative associations    
e. The duty of the institutions to maintain a transparent and regular dialogue with representative associations and civil 

society; 
f. The contribution of the National Parliaments to the good functioning of the Union.  
g. Inter-parliamentary co-operation; 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:  Sądownictwo konstytucyjne we współczesnej Europie 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr letni wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Przedmiot 
prowadzony 

tylko w 
języku 

angielskim 

niestacjonarne IV,V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu:    
Wprowadzenie do najistotniejszych elementów dotyczących:  

1. zapoznania się ze sądownictwem konstytucyjnym we wybranych doświadczeniach europejskich;  
2. zapoznanie się z systemem sądownictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;  
3. Zapoznanie się ze systemem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Trybunału Pierwszego Stopnia 
4. Przygotowanie kandydata do występowania przed sądami konstytucyjnymi oraz sądami europejskimi. 

 Metody dydaktyczne: Metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Sądownictwo konstytucyjne. Sądownictwo międzynarodowe. Sądownictwo Europejskie. Złożony charakter sądownictwa 

konstytucyjnego 
2. Wybrany modele europejskiego sądownictwa konstytucyjnego: austriacki, niemiecki, włoski, hiszpaoski, polski. 

Porównanie zasady dostępu, zasady procesowe, techniki orzekania, skutki orzeczeo 
3. Europejski Trybunał Praw Człowieka: Zakres kompetencji. Obowiązujące prawo przedmiotowe. Zasady Proceduralne. 

Skutki Orzeczeo.  
4. Orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka wobec prawa paostw Rady Europy. W szczególności relacje między tym 

orzecznictwem a:  
4.1. konstytucjami; 
4.2. Ustawami oraz innych aktów powszechnie obowiązujących;  
4.3. Orzecznictwo sądów konstytucyjnych oraz innych sądów krajowych 

5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz Trybunał Pierwszego Stopnia. Kompetencje. Organizacja. Zasady Proceduralne.  
6. Skutki orzeczeo. Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Pierwszego Stopnia. Woben Instytucji Europejski. W 

Europejskim i krajowym porządku prawnym. 
 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987 (wybrane fragmenty). 
Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 
2003 (wybrane fragmenty) 
M. Magdalena Koenig Witkowska (red.) A. Łazowski, R. Ostryhanski, Prawo instyticjonalne Unii Europejskiej, 2. wydanie, p. 299-
393 
Marek A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki Komentarz do Europejskiej Konwencji Prawe Człowieka, Kraków 2003 

Literatura uzupełniająca:  
Krzysztow Wójtowicz, Andrzej Bisztyga, Roman Wieruszewski, Krystian Complak, Mariusz Jabłooski, Bogusław Banaszak, System 
ochrony praw człowieka, Warszawa 2005 (wybrany fragmenty) 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   The Legal Framework of the Cooperation Between Europe and 
Russia 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
a. The Foreign and Security Policy of the European Union after the Treaty of Lisbon 
b. The European Union and the UNO; The European Union and WTO; 
c. A scheme of the major lines of development of the Russian foreign policy: c1) the relations with USA, c2) the relation with 

Central Asia; c3) the relations with China in particular concerning the relations with the former coutries of Soviet Union. 
d. the agreement of 1994 establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of one 

part, and the Russian Federation, of the other part. 
e. the St. Petersburg summit of 2003, and the four common spaces: e1) the common Economic Space, e2) the common 

space of Freedom, Security and Justice, e3) the common space of external security; e4) the Common Sp[ace of Research 
and Education; 

f. the Common Spaces Road Map, 2005: the delicate issues of the negotiations of a new treaty between Russia and 
European Union;  

g. An issue of policy of law: IRIA’s: A New form of Regulatory Autorities;  

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:   The Relationship between the European Space of Liberty, Security 
and Justice and the Common Security Policy in The Fight Against Terrorism 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

angielski 

niestacjonarne II,III Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Pasquale Policastro 

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:  

Metody dydaktyczne:  Wykład 

a. Treści merytoryczne przedmiotu:  Fight against terrorism and the protection of Human Rights: The decision of the ECJ: 
Kadi Al Barakaati (C-402/05 P and C-415/05 P) 

b. The Treaty of Lisbon: the interpretation of the solidarity clause of art. 42 § 7 TUE containing the obligation of aid and 
assistance in case of an armed attack. The obligation to act in accordance with Article 51 of the United Nations Charter 
and the range of the obligation going beyond the European Union. The extension of joint operations, humanitarian and 
other tasks to the fight against terrorism (art. 43 TEU). 

c. The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 
d. The intelligence in the European Union. The beginning of the System SITCEN and its development: the Civilian Intelligence 

Cell (CIC), the General Operations Unit (GOU), the Communications Unit. The European Union Military Staff (EUMS) and 
its intelligence function  

e. Civil protection, Rapid Exchange of Information, The European Unit of Financial Information, Collection of Information and 
other means of preemptive action;  common system of civil protection; 

f. EUROPOL, and the Schengen Information System (SIS): the regulation of personal data collection for intelligence 
purposes; 

g. EUROJUST and The European Judicial Network: functions, liason magistrates; The European Judicial Training Network 
(EJTN) and the joint training of judges and prosecutors 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenia z oceną 

Literatura podstawowa:  
 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn 
Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów jednolite studia magisterskie 

  
KOD Przedmiotu: 10.0V27C02 

  
Nazwa przedmiotu:  Tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym 
 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne II-V Semestr zimowy wykład 30 3 /II-III 
rok/ 

4 /IV-V 
rok/ 

C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II-V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Rita Jaworska-Stankiewicz   

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu historii starożytnej; z zakresu prawa rzymskiego; z zakresu wiedzy o 
społeczeostwie 
 

Cele przedmiotu:   
Nabycie podstawowych umiejętności: historycznego podejścia do prawa, ułatwiającego przewidywanie kierunku rozwoju prawa 
współczesnego poprzez spostrzeganie procesu kontynuacji tradycji prawa rzymskiego w polskim Kodeksie cywilnym, także poprzez 
analizę „powrotów” po 1989 r. pojęd czy konstrukcji wywodzących się z prawa rzymskiego; analizowania źródeł rzymskich, 
będących wzorem techniki, dialektyki i metod argumentacji prawniczej; posługiwania się rzymską terminologią prawniczą jako 
językiem uniwersalnym dla rozmaitych systemów prawnych 
 

 Metody dydaktyczne:  
1. metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy; 
2. metoda nauczania teoretycznego; 
3. metoda aktywizująca 

 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Czy prawo rzymskie przestało istnied? 
2. Recepcja prawa rzymskiego w Polsce 
3. Rozwiązania rzymskie w polskim prawie cywilnym, z uwzględnieniem podziału na: 

a. częśd ogólną 
b. własnośd i inne prawa rzeczowe 
c. zobowiązania 
d. spadki 
e. prawo rodzinne i opiekuocze 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną /II-III rok/, egzamin /IV-V rok / - na podstawie koocowej pracy pisemnej 
 

Literatura podstawowa:  
W. Rozwadowski, Tradycje rzymskie w polskim prawie cywilnym, w: System prawa prywatnego. Prawo cywilne – częśd ogólna, 
t. 1, Warszawa 2007, ss. 1-28. 
Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 
Ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuoczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) 
Władysław Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Warszawa 1991. 
M.Kuryłowicz, Prawo rzymskie; historia – tradycja – współczesnośd, wyd. UMCS, Lublin 2006 r. 
Gai Institutiones. Tekst i przekład. Z języka łacioskiego przełożył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Rozwadowski, wyd. I, 
Poznao 2003. 

 

Literatura uzupełniająca:  
System prawa prywatnego, pod red. Zbigniewa Radwaoskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 
K Kolaoczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1973. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Karnego 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C08 Nazwa przedmiotu:  Ustrój organów ochrony prawnej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr 
zimowy wykład 

30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 

niestacjonarne IV,V Semestr 
zimowy 

wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Danuta Tarnowska 

Wymagania wstępne: Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania 
karnego, prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego, umiejętnośd posługiwania się kodeksem karnym, kodeksem 
postępowania karnego, kodeksem postępowania administracyjnego,  pozytywna ocena egzaminacyjna z w/w przedmiotów    

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej 
2. Student powinien nabyd umiejętności analizowania podstawowej siatki pojęciowej ustroju organów ochrony prawnej aby 

posługiwad się nimi podczas aplikacji prawniczych oraz przyszłej pracy    

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego,  

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wiadomości wstępne 
2. Źródła prawa w Konstytucji RP 
3. Trybunały w Polsce 
4. Organy wymiaru sprawiedliwości 
5. Quasi-sądowe organy orzekające 
6. Organy kontroli paostwowej i ochrony prawa 
7. Podmioty obsługi prawnej 
8. Rzecznicy interesu społecznego 
9. Organy porządku publicznego i ścigania karnego 

 

Forma i warunki zaliczenia: : Egzamin 

Literatura podstawowa:  
red. B. Szmuli, M. Żmigrodzki: Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2003 
K. Sitkowska: ustrój organów ochrony prawnej. Zestaw wykładów, Kazusy, Zbiór ustaw, Toruo 2008 

Literatura uzupełniająca:  
S. Serafin, B. Szmulik: Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007 
red. S. Sagan,: Organy i korporacje ochrony prawa, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C12 Nazwa przedmiotu: Wiktymologia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV,V Semestr letni wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 
 niestacjonarne IV,V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Krzysztof Gorazdowski 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu socjologii, psychologii, kryminalistyki i innych nauk penalnych 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu wiktymologii w tym mechanizmów stawiania się ofiarą 

(czynniki wiktymogenne), 
2. Student powinien poznad relacje pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą, poznad systematykę (typy) ofiar, układy 

wiktymologiczne oraz rolę wiktymologii w dowodzeniu sprawstwa i w działaniach wykrywczych organów ścigania.  
 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1.Wiktymologia ogólna, przedmiot i zakres stosowania. 
2.Pokrzywdzony i jego sytuacja prawna. 
3.Typologie ofiar przestępstw. 
4.Relacje pomiędzy sprawcą a ofiarą przestępstwa. 
5.Udział ofiary w przestępstwie. 
6.Układy wiktymologiczne. 
7.Rola wiktymologii w dowodzeniu sprawstwa i innych działaniach organów ścigania. 
8.Profilaktyka wiktymologiczna. 

 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
Hołyst B.; Wiktymologia wyd. III, Warszawa 2006. 
Podgórski R.A.; Metody badao socjologicznych, Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Bydgoszcz 2007. 
Wódz J.; Socjologia dla prawników i politologów, Warszawa 2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Hołyst B.; Suicydologia, Warszawa 2001. 
Hołyst B. ; Socjologia kryminalistyczna, tom I i II, Warszawa 2007. 
Hołyst B. ; Kryminologia, wydanie IX rozszerzone, Warszawa 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu:  Współczesne ustroje paostwowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne III-V Semestr letni wykład 30 3 (III rok) 
4 (IV,V rok) 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne III-V Semestr letni wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Tadeusz Smolioski 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o ustroju paostwa polskiego, prawa konstytucyjnego oraz międzynarodowego 
publicznego 

Cele przedmiotu:   
1. Zapoznanie studentów z systemami ustrojowymi paostw współczesnych. 
2. Zaznajomienie studentów ze specyfiką funkcjonowania naczelnych organów władzy w systemach ustrojowych paostw europejskich oraz 

Stanach Zjednoczonych. 
3. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu praktyki konstytucyjnej w paostwach demokratycznych, na przykładzie 

omawianych w ramach wykładu instytucji prawnych. 

 Metody dydaktyczne:  Wykład prowadzony metodą konwersatoryjną, oparty o analizę przepisów ustaw zasadniczych funkcjonujących w 
omawianych w ramach wykładu paostwach. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
WIELKA BRYTANIA  
1. System partyjny w Wielkiej Brytanii 
2. Władza ustawodawcza 
3. Izba gmina 
4. Izba lordów 
5. Stanowienie ustaw w Wielkiej Brytanii 
6. Sankcja królewska 
7. Rząd i gabinet 
8. Odpowiedzialnośd parlamentarna rządu 
9. Odpowiedzialnośd parlamentarna rządu 
NIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA 
1. Ustawa zasadnicza   
2. Bundestag 
3. Bundesrat 
4. Tryb stanowienia ustaw 
5. Prezydent RFN 
6. Rząd 
REPUBLIKA FRANCUSKA 
1. Konstytucja V republiki 
2. Prezydent republiki 
3. Rząd republiki 
4. Zgromadzenie Narodowe i Senat 
5. Rada Konstytucyjna i Rada Stanu 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ 
1. Władza ustawodawcza 
2. Tryb stanowienia ustaw 
3. Senat 
4. Izba Reprezentantów 
5. Prezydent 
6. System partyjny 
SZWAJCARA 
1. Parlament (Zgromadzenie Federalne) 
2. System wyborczy 
3. Rząd (Rada Federalna) 
4. Prezydent Federacji 
5. Trybunał Federalny 

Forma i warunki zaliczenia: dla III roku zaliczenie z oceną dla IV i V roku  Egzamin pisemny obejmujący pytania o charakterze teoretycznym, 
dotyczące każdego z omówionych w ramach wykładu paostw 

Literatura podstawowa:  A. Pułło, Ustroje paostw współczesnych, LexisNexis, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  E. Gdulewicz (red.), Współczesne ustroje paostwowe, Lublin 1997. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu: Zasady tworzenia prawa w Polsce i Unii Europejskiej 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne IV-V Semestr letni Wykłady 30 4 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne IV-V Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Ciapała, dr Przemysław Mijal 

Wymagania wstępne: Znajomośd prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności systemów źródeł prawa i ich 
specyfiki. Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów wiedzy w zakresie zasad tworzenia prawa w ramach krajowego oraz unijnego systemu 
źródeł prawa determinowanych regulacjami prawnymi oraz orzecznictwem sądowym. Przedstawienie podstawowych reguł 
tworzenia, stosowania oraz obowiązywania prawa, jak również praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy przy analizie tekstów 
aktów prawnych, orzeczeo sądowych i rozwiązywaniu kazusów. Zapoznanie się z orzecznictwem Trybunał Konstytucyjnego oraz 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zasad tworzenia prawa. 

Metody dydaktyczne:  Wykład: prezentacja, analiza. Konwersatorium: omawianie orzeczeo, dyskusja. Praktyka: rozwiązywanie 
kazusów. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie tworzenia prawa. (1h) 
2. Założenia polityki tworzenia prawa. (1 h) 
3. Model racjonalnego tworzenia prawa. (1h) 
4. Tworzenie prawa w Polsce - rozwiązania instytucjonalne. (1 h) 
5. Proces prawotwórczy-poziom krajowy, wojewódzki, samorządowy. (3 h) 
6. Techniki prawodawcze. (1 h) 
7. Procedura tworzenia prawa pierwotnego UE. (1h) 
8. Procedury tworzenia prawa pochodnego UE. (4 h) 

8.1. Rozwiązania instytucjonalne. 
8.2. Zjawisko komitologii. 
8.3. Prace nad projektami w Komisji. 
8.4. Udział Rady, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji. 

9. Konstrukcja aktów prawa pochodnego, doniosłośd uzasadnieo. (1h) 
10. Precedens jako źródło prawa. (1 h) 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin ustny 

Literatura podstawowa:  
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008. 

M. M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2008. 

A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe – Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny prawa człowieka, Kraków 2003. 

A. Michalska, S. Wronkowska, Zasady tworzenia prawa, Poznao 1993. 

S. Wronkowska, M. Zielioski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodawczy a jakośd prawa, Warszawa 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek : Prawo 
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C12 Nazwa przedmiotu:  Zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba godzin Punkty ECTS: Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne V Semestr zimowy wykład 30 4 
 
 
 

C 
Przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

Polski 

niestacjonarne V Semestr zimowy wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Marzena Wasilewska 

Wymagania wstępne:  znajomośd wiedzy z zakresu kryminalistyki i kryminologii oraz postępowania karnego 

Cele przedmiotu: 1. zapoznanie studentów z istotą międzynarodowej przestępczości i zagrożeniami, które wynikają z tego typu przestępczości;  
2. zapoznanie studentów z historią międzypaostwowej walki ze zjawiskiem  międzynarodowej przestępczości; 3. ukazanie procesu kreowania kompleksowej walki  
z międzynarodową przestępczością od momentu pojawienia się zjawiska międzynarodowego  przestępcy, poprzez podjęcie wykrycia czynu i ścigania jego sprawcy  
w drodze współpracy policji narodowych, aż do postawienia sprawcy przed międzynarodowym sądem i osądzeniu go stosownie do zbrodni, jaką popełnił;  
4. ukazanie roli i znaczenia międzynarodowej współpracy w walce   z przestępczością, ze szczególnym   uwzględnieniem roli Interpolu i Europolu       

 Metody dydaktyczne:  metoda wykładu teoretycznego    

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i istota przestępczości międzynarodowej; 
2. Geneza międzynarodowej przestępczości: indywidualnej i zorganizowanej; 
3. Pojęcie i istota międzynarodowej  przestępczości zorganizowanej; 
4. Rodzaje i struktura międzynarodowych grup przestępczych;    
5. Początek współpracy w zwalczaniu zjawiska międzynarodowej przestępczości. Inicjatywy zorganizowania międzynarodowej współpracy policyjnej przed  

I wojną światową; 
6. Przyczyny i uwarunkowania powstania Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej – MKPK ( poprzedniczki dzisiejszego Interpolu) i jej działalnośd przed 

II wojną światową. Naruszenie apolityczności MKPK i jej działalnośd w latach II wojny światowej; 
7. Przyczyny wznowienia działalności  MKPK po II wojnie światowej. Powstanie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej ( Interpol) i uchwalenie 

nowej konstytucji tej organizacji.  
8. Prawne podstawy działalności Interpolu i problem podmiotowości prawnej tej organizacji; 
9. Cele, zadania i struktura organizacyjna Interpolu. Administracja Interpolu;  
10. Metody i instrumenty sprawnej współpracy międzypaostwowej w ramach struktur Interpolu; 
11. Zakres i ograniczenia w działalności Interpolu. Zasady współpracy pomiędzy paostwami członkowskimi w ramach struktur Interpolu. Współpraca 

Interpolu  z paostwami, które  nie są członkami organizacji; 
12. Przedmiot działalności Interpolu i sposób walki organizacji z uniwersalną zbrodnią na przestrzeni lat. Wkład Interpolu w podnoszenie bezpieczeostwa 

międzynarodowego; 
13. Udział Interpolu w zwalczaniu poszczególnych przestępstw w ramach międzynarodowej przestępczości indywidualnej i zorganizowanej ( produkcja  

i dystrybucja narkotyków, handel żywym towarem; pornografia, proceder „prania  brudnych  pieniędzy”, fałszerstwa, kradzieże, oszustwa i inne 
przestępstwa) 

14. Problem międzynarodowego terroryzmu w działalności Interpolu; 
15. Interpol a zwalczanie prostytucji na świecie;  
16. Polska w strukturach Interpolu; 
17. Współpraca Interpolu z innymi organizacjami międzynarodowymi; 
18. Unia Europejska – współpraca paostw członkowskich w III filarze. Działalnośd Europejskiego Biura Policji – Europol; 
19. Koalicja antyterrorystyczna i jej wkład w bezpieczeostwo międzynarodowe; 
20. Globalizacja i zagrożenia z nią związane; 
21. Problematyka terroryzmu we współczesnym prawie międzynarodowym; 
22. Tendencje i uwarunkowania współpracy w zakresie bezpieczeostwa międzynarodowego; 
23. Poprawa współpracy w zakresie zwalczania przestępczości w Polsce i krajach Unii Europejskiej; 
24. Modele zwalczania przestępczości w Polsce i na świecie. Stany zagrożenia i sytuacje kryzysowe; 
25. Międzynarodowe trybunały karne po II wojnie światowej; 
26. Międzynarodowe trybunały karne ad hoc; 
27. Przyczyny powstania i cele działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego  w Rzymie; 
28. Zasięg działania i struktura  MTK; 
29. Funkcja publiczna a międzynarodowa odpowiedzialnośd karna; 
30. Postępowanie przed MTK – zainicjowanie postępowania, wykonanie wyroku; 
31. Rada Bezpieczeostwa ONZ a MTK 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
Gawłowicz I., Wasilewska M.A. Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością ( międzynarodowe trybunały karne, Interpol), Szczecin 2004; 
Gruszczak A. Unia europejska wobec przestępczości, Kraków 2002; 
Hołyst B. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej, w: „ Problemy Kryminalistyki”,  1990, nr 189 – 190; 
Kowoszko A. Międzynarodowa współpraca policji, Warszawa 2001; 
Mielnik B. Odpowiedzialnośd jednostek za przestępstwa międzynarodowe w poglądach współczesnej nauki prawa międzynarodowego, Kraków 2000; 
Ogonowski P. Międzynarodowy Sąd Karny – tworzenie jego podstaw” , w: „Paostwo i Prawo” 1998, nr 6; 
Pływaczewski W., Kędzierska G., Bogdalski P.: Unia Europejska – wyzwanie dla polskiej Policji, Szczytno 2003; 
Węgrzyn J. Status Interpolu w sferze prawa wewnętrznego , w: „Paostwo i Prawo”  1999, nr 2; 
Węgrzyn J. Prawne warunki funkcjonowania międzynarodowych organizacji ze szczególnym uwzględnieniem Interpolu, w: Przegląd Policyjny”  2001, nr 2.   

 

Literatura uzupełniająca:  
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2.9. SYLABUSY – STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA / KIERUNEK: ADMINISTRACJA 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIOTY 
OBOWIĄZKOWE 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Administracja / Administracja ogólna 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.3V26B05 Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa cywilnego  

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II dwiczenia 10 

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne:  Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, 
pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, metod wykładni.  

Cele przedmiotu:  Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa cywilnego.  

Metody dydaktyczne: Metoda problemowa w formie konwersatorium połączona z metodą praktyczną w formie symulacji oraz 
metodą aktywizującą. 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
1. Zagadnienia podstawowe: pojęcie prawa cywilnego i jego miejsce w systemie prawa, prawo cywilne jako częśd prawa 

prywatnego, źródła prawa cywilnego, zdarzenia cywilnoprawne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe,  
2. Status osoby fizycznej: zdolnośd prawna, zdolnośd do czynności prawnych i inne atrybuty osoby fizycznej 
3. Osoba prawna: pojęcie osoby prawnej, teoria organów, rodzaje osób prawnych 
4. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy przyznają zdolnośd prawną: zdolnośd prawna tych 

jednostek, zdolnośd do czynności Prawnych, rodzaje tzw. Ułomnych osób prawnych 
5. Czynnośd prawna: pojęcie czynności prawnej, rodzaje czynności Prawnych, forma czynności Prawnych, oświadczenie woli, 

wykładnia oświadczeo woli, wady oświadczeo woli, dopuszczalna treśd czynności Prawnych, skutki prawne wadliwości 
czynności prawnych 

6. Przedstawicielstwo: istota przedstawicielstwa, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnictwo, prokura 
7. Przedawnienie roszczeo: pojęcie roszczenia majątkowego, wymagalnośd roszczenia, okresy przedawnienia, bieg, 

zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia 
8. Terminy zawite 
9. Prawo rzeczowe: pojęcie prawa rzeczowego, przedmioty praw rzeczowych, własnośd, użytkowanie wieczyste, prawa 

rzeczowe ograniczone, posiadanie, księgi wieczyste i ewidencja gruntów i budynków. 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie z oceną. Kolokwium pisemne w formie dwóch pytao opisowych 

Literatura podstawowa:   
B. Ziemianin, Z. Kuniewicz,  Prawo cywilne, częśd ogólna, wyd. Ars boni et aequi, Poznao 2007. 
Z. Radwaoski, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
B. Ziemianin, K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2008.  
K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:   
M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, tom 1, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2007. 
Z. Radwaoski (red.), System prawa prywatnego, tom 2, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2008. 
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, częśd ogólna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.  
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek: Administracja / Administracja ogólna 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.3V26P05 Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa cywilnego  

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 
 

B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II wykład 20 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: Znajomośd podstawowych instytucji prawoznawstwa: systemu prawa, źródeł prawa, obowiązywania prawa, 
pojęcia przepisu, normy prawnej, wykładni prawa, metod wykładni.  

Cele przedmiotu:  Zdobycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa cywilnego.  

 Metody dydaktyczne: Metoda podająca w formie wykładu informacyjnego połączona z metodą aktywizującą w formie dyskusji 
dydaktycznej związanej z wykładem.  

Treści merytoryczne przedmiotu:   
1) Zagadnienia podstawowe: Pojęcie prawa cywilnego i jego miejsce w systemie prawa, prawo cywilne jako częśd prawa 

prywatnego, źródła prawa cywilnego, zdarzenia cywilnoprawne, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe, zasady prawa 
cywilnego, obowiązywanie prawa cywilnego w ujęciu czasowym, podmiotowym i przestrzennym 

2) Status osoby fizycznej: zdolnośd prawna, zdolnośd do czynności prawnych i inne atrybuty osoby fizycznej 
3) Osoba prawna: pojęcie osoby prawnej, teoria organów, rodzaje osób prawnych 
4) Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy przyznają zdolnośd prawną: zdolnośd prawna tych 

jednostek, zdolnośd do czynności Prawnych, rodzaje tzw. Ułomnych osób prawnych 
5) Czynnośd prawna: pojęcie czynności prawnej, rodzaje czynności Prawnych, forma czynności Prawnych, oświadczenie woli, 

wykładnia oświadczeo woli, wady oświadczeo woli, dopuszczalna treśd czynności Prawnych, skutki prawne wadliwości 
czynności prawnych 

6) Przedstawicielstwo: istota przedstawicielstwa, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnictwo, prokura 
7) Przedawnienie roszczeo: pojęcie roszczenia majątkowego, wymagalnośd roszczenia, okresy przedawnienia, bieg, zawieszenie i 

przerwanie biegu przedawnienia 
8) Terminy zawite 
9) Prawo rzeczowe: pojęcie prawa rzeczowego, przedmioty praw rzeczowych, własnośd, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe 

ograniczone, posiadanie, księgi wieczyste i ewidencja gruntów i budynków. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:   
B. Ziemianin, Z. Kuniewicz,  Prawo cywilne, częśd ogólna, wyd. Ars boni et aequi, Poznao 2007. 
Z. Radwaoski, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. 
B. Ziemianin, K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2008.  
K.A. Dadaoska, Prawo rzeczowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:   
M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, tom 1, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2007. 
Z. Radwaoski (red.), System prawa prywatnego, tom 2, Prawo cywilne – częśd ogólna, wyd. C.H. Beck, INP PAN, Warszawa 2008. 
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, częśd ogólna, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.  
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek : Administracja / Administracja ogólna 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B07 Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa i postępowania karnego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 
 

B 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne I II Wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości dotyczące prawa, wyodrębnienia prawa karnego, ustaw i przestępstwa. 

Cele przedmiotu:   Poznanie podstawowych instytucji prawa karnego materialnego i procesowego. 
Umiejętnośd rozróżniania i ogólna charakterystyka podstawowych instytucji dotyczących odpowiedzialności karnej w polskich 
kodyfikacjach karnych. 

 Metody dydaktyczne:  
1. Przekazywanie wiedzy teoretycznej oparte o posiadane już przez studentów wiadomości z zakresu prawa jak i 

doświadczenia z życia społecznego. 
2. Aktywizowanie studentów przez analizę konkretnych przypadków. 
3. W oparciu o prezentacje multimedialne charakterystyka podstawowych zagadnieo prawa i procesu karnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. W pierwszej części - wskazanie generalnych założeo, funkcji i specyfiki prawa i procesu karnego. Wskazanie zasad 

odpowiedzialności karnej w obowiązujących regulacjach. Charakterystyka podstawowych instytucji. W następnej 
kolejności analiza katalogu kar, środków karnych lub zabezpieczających, zasad ich orzekania i stosowanych wobec 
sprawców. 

2. Druga częśd obejmuje - omówienie wybranych przestępstw. 
3. Trzecia częśd – charakterystyka zasad, uczestników i etapów postępowania karnego. 
4. Do zakresu przedmiotu wchodzą tylko zagadnienia związane z Kodeksem Karnym i Kodeksem Postępowania Karnego. 

Pominięta jest problematyka zawarta w innych ustawach karnych (np. wykroczenia). 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr. 88, poz. 553 ze zm.), Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. z 1997r. Nr. 89, poz. 555 ze zm.). 
A..Marek, S.Waltoś: Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2008.  
L.Gardocki: Prawo karne. Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:  
A.Marek: Prawo Karne, Warszawa 2007. 
T.Grzegorczyk, J.Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  Katedra Teorii i Filozofii  Prawa 

Kierunek : Administracja / Administracja ogólna 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.V26B03 Nazwa przedmiotu:  Wstęp do prawoznawstwa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 
 

B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II dwiczenia 10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk prawnych na poziomie absolwenta szkoły 
średniej 

Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z podstawowymi terminami i pojęciami prawa i prawoznawstwa; wykształcenie 
umiejętności odszukania oraz korzystania z tekstów prawniczych 

 Metody dydaktyczne: metoda problemowa, metoda oparta na praktycznej działalności studentów; metoda samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Normy postępowania i inne typy wypowiedzi 
2. Przepisy prawne 
3. Akty normatywne 
4. Obowiązywanie prawa 
5. Systemy prawne 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium koocowego 

Literatura podstawowa:  
S. Wronkowska., Podstawowe pojęcie prawa i prawoznawstwa, Poznao 2003 
T. Stawecki., P. Winczorek., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003 

Literatura uzupełniająca:  J. Jabłooska-Bonca., Wprowadzenie do prawa, Warszawa 2004 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek : Administracja / Administracja ogólna 
Rodzaj studiów:  studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B03 Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II wykłady 20 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej 

Cele przedmiotu:   Zapoznanie studenta z podstawowymi terminami  prawoznawstwa.  

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i podziały nauk. Teoria i filozofia prawa jako dyscypliny prawoznawstwa 

2. Pojęcie i formy prawa. 
3. Akty normatywne, przepisy prawne, normy prawne. 
4. Obowiązywanie prawa, obwiązywanie norm; 
5. Tworzenie prawa. 

6. Wykładnia prawa. 
7. Stosowanie prawa. 
8. Wyznaczniki dyrektyw i sposobów dokonywania wykładni prawa 
9. Rola sprawiedliwości.  

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
S.Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznao 2005. 

J.Jablooska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2002; 

A.Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, każde wydanie. 

Literatura uzupełniająca:  
R.Sarkowicz, J.Stelmach, Teoria prawa, Wyd.UJ, 1996. 
M.Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze 2000. 



 

 

 300 

 

Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek : Administracja / Administracja samorządowa 
Rodzaj studiów:  studia II stopnia 

  
KOD Przedmiotu: 10.0V26B15 

 Nazwa przedmiotu:                                                                
                                             Gospodarka komunalna 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     3 
 

B 
obowiązkowy 

 

polski 

niestacjonarne I II Wykład 15 

Prowadzący przedmiot:    

Wymagania wstępne: 
 
Podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez  studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa gospodarki komunalnej. 
2. Zdobycie przez studentów  umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu prawa gospodarki 

komunalnej. 

 Metody dydaktyczne:    Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów. 

Treści merytoryczne przedmiotu:     
 

1. Pojęcie, istota i podstawy prawne gospodarki komunalnej. 
2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w sferze gospodarki komunalnej. 
3. Materialne podstawy gospodarki komunalnej. 
4. Gospodarka komunalna w sferze użyteczności publicznej. 
5. Gospodarka komunalna poza sferą użyteczności publicznej. 
6. Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej. 

a) jednostki organizacyjne finansów publicznych; 
b) spółki handlowe; 
c) przedsiębiorstwa komunalne. 

7. Powierzanie wykonania zadao z zakresu gospodarki komunalnej: 
a) partnerstwo publiczno-prywatne; 
b) koncesje na roboty budowlane i usługi; 
c) powierzanie zadao z zakresu gospodarki komunalnej organizacjom pozarządowym i pożytku publicznego. 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium w formie testu (pytania zamknięte). 

Literatura podstawowa:   
Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca:  
Bałdyga M., Gospodarka komunalna – aspekty prawne, Ostrołęka 2004. 
Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000. 
Czarnow S., Działalnośd samorządu terytorialnego a gospodarka komunalna, Przegląd Ustawodawstwa 
Gospodarczego 2008, nr 1. 
Gonet W., Spółki komunalne, Warszawa 2007. 
Gonet W., Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Warszawa 2009. 
Gonet W., Komentarz od ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Warszawa 2009. 
Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Staoko M., Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008. 
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2007. 

 



 

 

 301 

 
Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu 

Terytorialnego 

Kierunek: Administracja / Administracja samorządowa 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

 KOD Przedmiotu:  10.0V26B16  Nazwa przedmiotu: Prawo samorządowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne     3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II dwiczenia 10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad wiadomości na 
temat struktury samorządu terytorialnego, zadao, ustroju, form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego 
oraz organów nadzoru i przypisanych im środków oddziaływania. 

Cele przedmiotu:   
Zasadniczym celem zajęd jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu organizacji i 
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w systemie administracji zdecentralizowanej. Także przekazanie 
studentom umiejętności swobodnego poruszania się po aktach normatywnych charakterystycznych dla przedmiotu. 

 Metody dydaktyczne:  
Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska 
polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie samorządu terytorialnego oraz autonomii 
2. Podstawy prawne działania samorządu terytorialnego 
3. Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego 
4. Zadania samorządu terytorialnego i ich klasyfikacja 
5. Ustrój samorządu gminnego: pojęcie gminy; status prawny radnego; pozycja prawna wójta, burmistrza 

(prezydenta miasta) i jego zadania; jednostki pomocnicze gminy i ich organy;  
6. Ustrój samorządu powiatowego 
7. Ustrój samorządu województwa 
8. Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego 
9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: krajowe: związek, porozumienie, stowarzyszenie, 

związek metropolitarny; międzynarodowe zrzeszenia jednostek samorządu terytorialnego 
10. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną -pisemna, test 

Literatura podstawowa:  
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009. 
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa2007. 
M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008. 
P. Sitniewski, Wygaśnięcie mandatu radnego, Warszawa 2007.  
A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym,Warszawa2008. 
Joanna Jagoda, Dorota Łobos-Kotowska, Marek Staoko, Gospodarka mieniem komunalnym, Warszawa 2008.  

 

http://www.prawoiekonomia.pl/8828.html
http://www.prawoiekonomia.pl/8750.html
http://www.prawoiekonomia.pl/8494.html
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek : Administracja / Administracja samorządowa 
Rodzaj studiów: studia II stopnia  

KOD Przedmiotu:  10.0V26B16 Nazwa przedmiotu:  Prawo samorządowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II Wykład 20 

Prowadzący przedmiot : 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa 
administracyjnego. 

Cele przedmiotu:  1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy w możliwie szerokiej perspektywie z zakresu problematyki 
ustroju, zadao, zasad organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Omawiane są także podstawowe zasady działalności  
prawodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego. 2. Przekazanie praktycznych umiejętności polegających na 
rozwiązywaniu kazusów i opracowywaniu projektów rozstrzygnięd niezbędnych w praktyce do funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego (m. in. projektów: statutu j.s.t., regulaminu organizacyjnego aparatu pomocniczego, uchwał w sprawie 
wyboru organów wykonawczych j.s.t. oraz utworzenia komisji organów stanowiących).  

 Metody dydaktyczne:  Wybór stosowanej metody (nauczanie teoretyczne i praktyczne, metoda aktywizująca i oparta na 
praktycznej działalności studentów) jest uzależniony od realizowanej partii materiału. Podstawową metodą stosowaną w trakcie 
zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest 
orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii materiału rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania 
testowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie, istota i geneza samorządu terytorialnego                                          
2. Podstawy prawne ustroju samorządu terytorialnego                                      
3. Formy demokracji bezpośredniej                                                                          
4. Wykonywanie zadao publicznych przez jednostki samorządu                        
5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego                      
6. Struktura organizacyjna powiatu                                                                            
7. Województwo jako jednostka samorządu terytorialnego                                 
8. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego                        
9. Nadzór i kontrola nad jednostkami samorządu terytorialnego 
10. Status prawny radnego                    
11. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego 
12. Status prawny pracowników samorządowych 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną (test pisemny) 

Literatura podstawowa:  
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006. 
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze 2009. 
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009. 
Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca:  
Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2006. 
Dąbek D., Prawo miejscowe, Oficyna 2007.  
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2007. 
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2005. 
Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008. 
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Kraków 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US:  Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek : Administracja / Administracja samorządowa 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B16 Nazwa przedmiotu:  System podatków i opłat lokalnych 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II wykład 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu:  prawa samorządowego i prawa finansowego 

Cele przedmiotu:  
1.  Charakterystyka materiału normatywnego, zasadniczych linii orzecznictwa sądowego oraz urzędowych interpretacji 

wykorzystywanych w procesie stosowania prawa podatkowego. 

2. Uzyskanie przez studentów wiedzy o aktualnym stanie systemu prawa podatkowego obowiązującego w Polsce (w zakresie 

podatków paostwowych oraz samorządowych) oraz praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu 

konkretnych kazusów podatkowych. 

 Metody dydaktyczne:  Konwersatoria z aktywnym udziałem studentów (przekazywanie zagadnieo do dyskusji przed kolejnymi 
zajęciami) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zagadnienia wprowadzające (pojęcie i istota ograniczonego władztwa podatkowego j.s.t.; przesłanki lokalności podatków i 

opłat; samorządowe organy podatkowe).  

2. Podatek od nieruchomości   

3. Podatek od środków transportowych   

4. Podatek od spadków i darowizn   

5. Podatek rolny   

6. Podatek leśny.                                                                                                                                                       

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych.                                                                                                                                          

8. Karta podatkowa 

9. Opłaty lokalne (targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów, skarbowa, eksploatacyjna, inne).    

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2009. 
Finanse samorządowe 2008, pod red. C. Kosikowskiego, ABC a Wolters Kluwer business 2008 
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2008. 

Literatura uzupełniająca:  
Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, pod red. L. Etela, Warszawa 2006. 
J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2008. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek : Administracja / Bezpieczeostwo publiczne 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.6V26B09 Nazwa przedmiotu:   Administracja wymiaru sprawiedliwości 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne I II Wykład /dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad podstawowe wiadomości z zakresu struktury 
władzy publicznej oraz sądownictwa w Polsce. 

Cele przedmiotu:   Zasadniczym celem zajęd jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu statusu prawnego pracowników 
wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz organizacji i zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

Metody dydaktyczne:  Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej 
doktryny.  

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykład 

1. Struktura władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości oraz sądu  

3. Pozycja prawna sędziów w świetle postanowieo Konstytucji: niezawisłośd sędziów, niezależnośd sądów, immunitet sędziowski, 
odpowiedzialnośd sędziów 

4. Schemat sądownictwa w Polsce: wyodrębnienie sądownictwa powszechnego, wojskowego oraz administracyjnego 

5. Status prawny Krajowej Rady Sądownictwa: zadania, skład osobowy, tryb wyboru członków, uchwały Rady, pracownicy Biura Krajowej 
Rady Sądownictwa 

6. Sąd Najwyższy: pozycja Sądu Najwyższego w strukturze sądownictwa w Polsce, struktura wewnętrzna i właściwośd Sądu Najwyższego, 
organy Sądu Najwyższego, sędziowie oraz urzędnicy w Sądzie Najwyższym, nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku służbowego sędziego 
Sądu Najwyższego, obowiązki i prawa sędziego Sądu Najwyższego 

7. Sądy powszechne: struktura wewnętrzna sądów powszechnych, organy sądów rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych, status 
sędziego w sądownictwie powszechnym, referendarze sądowi, asystenci sędziów i urzędnicy sądowi -  status prawny i zadania wg 
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawyo pracownikach urzędów 
paostwowych, kuratorzy sądowi oraz ławnicy - status prawny i zadania, status prawny Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

8. Sądy administracyjne: rodzaje i struktura sądów administracyjnych, organy wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, status sędziego w sądownictwie administracyjnym, referendarze sądowi, asystenci sędziów i urzędnicy sądowi w 
sądach administracyjnych - status prawny i zadania, porównanie statusu urzędnika sądowego w sądownictwie administracyjnym oraz 
sądownictwie powszechnym 

9. Sądy wojskowe: rodzaje i struktura wewnętrzna sądów wojskowych, organy okręgowych i garnizonowych sądów wojskowych, sędziowie, 
urzędnicy i ławnicy sądów wojskowych 

10. Zakres działania ministra właściwego do spraw sprawiedliwości oraz jego kompetencje względem sądów 

11. Status prawny prokuratury w świetle przepisów ustawy o prokuraturze: organizacja prokuratury, zadania, tryb powołania na stanowisko 
prokuratora, obowiązki i prawa prokuratora, oświadczenie o stanie majątkowym, odpowiedzialnośd dyscyplinarna prokuratora, 
asystenci prokuratorów, urzędnicy i inni pracownicy w jednostkach organizacyjnych prokuratury 

Dwiczenia: 
1. Trybunał Konstytucyjny: zadania, skład osobowy, tryb wyboru sędziów, niezawisłośd sędziów, immunitet sędziowski, odpowiedzialnośd 

dyscyplinarna sędziów, organy Trybunału, charakter prawny orzeczeo Trybunału, pracownicy Biura Trybunału 

2. Trybunał Stanu: zadania, skład osobowy, tryb wyboru członków, przyrzeczenie sędziowskie,  immunitet członków, utrata stanowiska 
sędziego Trybunału Stanu, pracownicy sekretariatu Trybunału Stanu 

3. Międzynarodowe sądy i trybunały: Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji, Europejski Trybunał Praw Człowieka 
(zadania, skład osobowy, tryb wyboru członków, charakter prawny orzeczeo) 

Forma i warunki zaliczenia:   zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Lublin 2005 

Literatura uzupełniająca:   
Andrzej Siemaszko *i in.+, Wymiar sprawiedliwości w Europie. Polska na tle wybranych krajów, Warszawa 2006,  
M. Perkowski (red.), Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2003, 
E. Chmielewska - Gorczyca, Wymiar sprawiedliwości, Warszawa 2001, 
M. Masternak - Kubiak, T. Kuczyoski, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Wolters Kluwer 2009, 
T. Erecioski, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Warszawa 2008, 
J. Rojewski, Referendarze sądowi. Asystenci sędziów. Urzędnicy sądowi. Komentarz, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Kryminalistyki i Kryminologii 

Kierunek : Administracja / Bezpieczeostwo publiczne 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.4V26B12 Nazwa przedmiotu:  Kryminologia 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II Wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  znajomośd prawa karnego materialnego i formalnego, znajomośd zagadnieo z zakresu kryminalistyki   

Cele przedmiotu:   
1. Poznanie przyczyn,  uwarunkowao oraz symptomów przestępczości  
2. Poznanie przyczyn, uwarunkowao i symptomów pozostałych, poza przestępczością, patologii społecznych  
3. Zapoznanie się z metodami badao, właściwymi dla kryminologii  
4. Poznanie metod zapobiegania zarówno przestępczości, jak i innych patologii społecznych   

 Metody dydaktyczne:  nauczanie teoretyczne 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Tematyka wykładów: 

1. Charakterystyka kryminologii, jako dyscypliny naukowej. Geneza, rozwój, podział oraz kompleksowośd.   
2. Przyczyny oraz uwarunkowania przestępczości, według nurtów, ukształtowanych w kryminologii. Nurt biologiczny, 

psychologiczny i socjologiczny. Znaczenie teorii eklektycznych w kryminologii.   
3. Metody badao kryminologicznych.  
4. Istota przestępczości ujawnionej oraz wykrytej. Przestępczośd nieujawniona i problematyka „ciemnej” oraz „złotej”  liczby 

przestępstw  
5. Podmiot kryminogenny, a sytuacja kryminogenna. Ogólny i cząstkowy potencjał przestępczości. Determinanty 

przestępczości(znaczenie czynników egzogennych i endogennych w rozwoju przestępczości   
6. Wybrane zagadnienia z profilaktyki kryminologicznej.  
7. Prezentacja patologii występujących w organach ścigania i sprawiedliwości  
8. Wybrane zagadnienia z wiktymologii  

Tematyka dwiczeo: jak wyżej  

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Błachut J., Gaberle A., Krajewski S.; Kryminologia, Gdaosk 2000. 
Hołyst B.; Kryminologia, Warszawa 2006. 

Literatura uzupełniająca:  
Majchrzyk Z. Zabójczynie i zabójcy, Warszawa 2008   
Hołyst B.; Wiktymologia, Warszawa 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek : Administracja / Bezpieczeostwo publiczne 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B07 Nazwa przedmiotu: :  Podstawy prawa i postępowania karnego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 
 

B 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne I II Wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości dotyczące prawa, wyodrębnienia prawa karnego, ustaw i przestępstwa. 

Cele przedmiotu:   Poznanie podstawowych instytucji prawa karnego materialnego i procesowego. 
Umiejętnośd rozróżniania i ogólna charakterystyka podstawowych instytucji dotyczących odpowiedzialności karnej w polskich 
kodyfikacjach karnych. 

 Metody dydaktyczne:  
1. Przekazywanie wiedzy teoretycznej oparte o posiadane już przez studentów wiadomości z zakresu prawa jak i 

doświadczenia z życia społecznego. 
2. Aktywizowanie studentów przez analizę konkretnych przypadków. 
3. W oparciu o prezentacje multimedialne charakterystyka podstawowych zagadnieo prawa i procesu karnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. W pierwszej części - wskazanie generalnych założeo, funkcji i specyfiki prawa i procesu karnego. Wskazanie zasad 

odpowiedzialności karnej w obowiązujących regulacjach. Charakterystyka podstawowych instytucji. W następnej 
kolejności analiza katalogu kar, środków karnych lub zabezpieczających, zasad ich orzekania i stosowanych wobec 
sprawców. 

2. Druga częśd obejmuje - omówienie wybranych przestępstw. 
3. Trzecia częśd – charakterystyka zasad, uczestników i etapów postępowania karnego. 
4. Do zakresu przedmiotu wchodzą tylko zagadnienia związane z Kodeksem Karnym i Kodeksem Postępowania Karnego. 

Pominięta jest problematyka zawarta w innych ustawach karnych (np. wykroczenia). 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Kodeks karny (Dz.U. z 1997r. Nr. 88, poz. 553 ze zm.), Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. z 1997r. Nr. 89, poz. 555 ze zm.). 
A..Marek, S.Waltoś: Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2008.  
L.Gardocki: Prawo karne. Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:  
A.Marek: Prawo Karne, Warszawa 2007. 
T.Grzegorczyk, J.Tylman: Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych 

Kierunek: Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia   

KOD Przedmiotu: 10.9V26A02 Nazwa przedmiotu: Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej 

 
Tryb studiów 

    
Liczba godzin 

 
Punkty ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy Rok Semestr Rodzaj zajęd: 

stacjonarne     6 A 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I I wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:  
1. Podstawowa wiedza humanistyczna, szczególnie w zakresie nauk historycznych i społecznych.  
2. Umiejętnośd samodzielnego, poprawnego i zrozumiałego wypowiadania się na określony temat w formie ustnej i pisemnej. 
3. Zdolnośd i motywacja do samodzielnego i systematycznego studiowania literatury przedmiotu.  

Cele przedmiotu: 
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy o głównych nurtach myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej, w ramach których kształtowała się koncepcyjna geneza współczesnych 

systemów organizacji życia społecznego, systemów politycznych, ekonomicznych, systemów administracji i zarządzania sprawami paostwa. 
2. Wprowadzenie studentów w problematykę pojęd ogólnych, odnoszących się do politycznych, administracyjnych i ekonomicznych aspektów życia społecznego oraz w problematykę ideowych i 

celowościowych uzasadnieo współczesnych instytucji społeczno-politycznych, -administracyjnych, i -ekonomicznych, stanowiących przedmiot aktualnych dyskusji w społeczeostwach wolnościowo-
demokratycznych. 

3. Kształcenie umiejętności samodzielnego orientowania się w politycznej i ekonomicznej sferze życia społecznego, zwłaszcza umiejętności prawidłowej interpretacji podstawowych zasad obowiązującego 
porządku prawnego, instytucji życia publicznego i gospodarczego oraz prawidłowej identyfikacji propagowanych haseł i programów partyjnych. 

4. Kształcenie umiejętności w zakresie komunikacji językowej, odpowiadającej standardom wypowiedzi prawniczych i naukowych oraz zachęcenie studentów do aktywnego uczestnictwa w dyskus jach 
dotyczących problematyki społeczno-politycznej i ekonomicznej. 

Metody dydaktyczne:  
Wykład:  
1. Metoda nauczania teoretycznego, objaśniająca zagadnienia objęte tematyką wykładu.  
2. Metoda samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o lekturę wybranych opracowao podręcznikowych. 
Dwiczenia:  
1. Metoda samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o analizę tekstów źródłowych (fragmentów wybranych dzieł literatury społeczno-politycznej i ekonomicznej) i lekturę wybranych opracowao 

podręcznikowych.  
2. Metoda nauczania teoretycznego, objaśniająca zagadnienia poruszane w tekstach źródłowych i w podręcznikach, ze szczególnym uwzględnieniem wątków określonych przez studentów jako trudne do 

zrozumienia.  
3. Metoda aktywizująca studentów do samodzielnego rozpoznawania i podejmowania problemów badawczych oraz prezentowania ich w formie referatów, wypowiedzi w dyskusjach prowadzonych w ramach 

zajęd, jak również ustnych lub pisemnych zapytao, kierowanych do wykładowcy w  ramach indywidualnych konsultacji.  

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykład: 
1. Myśl ustrojowo-administracyjna i socjologiczno-ekonomiczna jako przedmiot nauki i kształcenia w zakresie studiów administracji II stopnia. Wprowadzenie w problematykę, metodologię i podstawową 

terminologię przedmiotu.  
2. Historyczne konstrukcje pojęciowe paostwa, obywatelstwa i społeczeostwa:  Od personalnych wspólnot politycznych starożytności i średniowiecza do nowożytnych paostw terytorialnych i narodowych. Od 
obywatelskiego ekskluzywizmu dawnych  społeczeostw stanowych do obywatelskiego upodmiotowienia mas. Republikaoskie i demokratyczne przesłanki obywatelstwa powszechnego w granicach paostwa.  
    Paostwo a społeczeostwo, zagadnienie społeczeostwa obywatelskiego. 
3. Władza publiczna między polityką, prawem i gospodarką w świetle wiodących nurtów myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej: 

 3.1. Rozwój indywidualizmu od sofistów i demokracji ateoskiej do nowożytnej myśli liberalnej i socjalno-demokratycznej. Supraindywidualizm w tradycji politycznego 
        arystotelizmu i we współczesnych nurtach myśli krytycznej wobec liberalizmu (konserwatyzm, nacjonalizm, faszyzm, nazizm, komunizm, komunitaryzm). Transpersonalizm w 
        historii myśli społecznej Kościoła Katolickiego.  
 3.2. metafizyczne uzasadnienia mocy wiążącej prawa pozytywnego i pozytywistyczne koncepcje prawa.  
 3.3. Polis vs. oikos - rola paostwa w ekonomicznej sferze życia społecznego: nierynkowe, rynkowe i socjalno-rynkowe nurty myśli ekonomicznej.  

4. Zagadnienia myśli administracyjnej wyrastające z ogólnej problematyki ustrojowej paostwa:  
    4.1. Administracja w monarchicznej, demokratycznej i arystokratyczno-republikaoskiej koncepcji władzy publicznej.  
    4.2. Jednostka i władza paostwowa w historii idei i instytucji paostwa prawnego:  
           - Historyczne koncepcje ograniczenia samowoli władzy paostwowej na tle dziejów ustrojowych paostw europejskich. Wolnośd i bezpieczeostwo w anglosaskiej tradycji Rule of Law i środkowo-europejskiej 
doktrynie Rule of Rights. Dobro wspólne jako dobro wszystkich.  
           - Materialne paostwo prawne: Gwarancje wolności negatywnej w prawach podstawowych jednostki – rozwój doktryny i instytucji praw i wolności człowieka i obywatela.  
           - Formalne paostwo prawne: Formalno-prawne zabezpieczenia jednostki przed samowolą organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej – zasada trójpodziału, wzajemnej kontroli i 
wzajemnego równoważenia się części składowych władzy podzielonej. 
           - Paostwo prawne w myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej liberalizmu (J. Locke, I. Kant, R. v. Mohl), konserwatyzmu (F. J. v. Stahl) oraz w myśli demokratycznej (demokratyczne 
paostwo prawne) i socjalnej (socjalne paostwo prawne). 
    4.3. Doktrynalne uzasadnienia w rozwoju prawno-ustrojowych konstrukcji władzy podzielonej i władzy despotycznej: 
           - Władza podzielona w teokracji żydowskiej, republice rzymskiej, średniowiecznej monarchii feudalnej i w nowożytnym paostwie konstytucyjnym. 
           - Władza despotyczna w starożytnych despocjach wschodnich, nowożytnych monarchiach absolutnych oraz w nowoczesnych nurtach autorytaryzmu i totalitaryzmu.  Despotyczne oblicza demokracji 
bezpośredniej, plebiscytarnej lub wodzowskiej – problem tyranii większości.         
Dwiczenia: 
1. Klasyczne, czyste i mieszane formy ustrojowe paostwa i administracji paostwowej według Platona, Arystotelesa, Cycerona, J. Bodina i Monteskiusza. 
2. Platooska i arystotelesowska teoria sprawiedliwości i dobra wspólnego. 
3. Doktrynalne uzasadnienia i krytyka demokracji w klasycznej i nowoczesnej myśli politycznej (Perykles, Protagoras, Sokrates , Platon, Arystoteles, J. J. Rousseau i francuski jakobinizm, B. Constant i liberalna 
krytyka demokracji, J. S. Mill i rozwój koncepcji demokracji wolnościowej). 
4. Wpływ ustroju politycznego paostwa na organizację i funkcjonowanie organów administracji paostwowej w oparciu o historyczne przykłady ustroju demokratycznego (starożytna demokracja ateoska i 
nowożytna demokracja parlamentarna), monarchicznego (monarchie starożytne, średniowieczne i nowożytne) i arystokratyczno-republikaoskiego (starożytna republika rzymska i średniowieczne republiki 
miejskie). 
5. Indywidualizm, utylitaryzm i elementy merkantylizmu w myśli politycznej i socjologiczno-ekonomicznej B. Mandeville,a. 
6. Materialne i formalne aspekty paostwa prawnego we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.  
7. Miejsce i rola administracji paostwowej w teorii i praktyce demokratycznego paostwa prawnego. 

Forma i warunki zaliczenia:  

1/ dwiczenia: zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny udziału w zajęciach,  

2/ wykład: egzamin, pytania problemowe. 

Literatura podstawowa:  
I. B a r w i c k a - T y l e k , J. M a l c z e w s k i , Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa 2009.  
Wybór tekstów źródłowych i fragmentów opracowao podręcznikowych sporządzony i udostępniony studentom przez prowadzącego zajęcia. 

Literatura uzupełniająca:  
G. G ó r s k i , S. S a l m o n o w i c z , Historia ustrojów paostw, Warszawa 2001; M. W ą s o w i c z , Historia ustroju paostw zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 
G. G ó r s k i , Historia administracji, Warszawa 2001;  T. M a c i e j e w s k i , Historia administracji, Warszawa 2006; J. M a l e c , D. M a l e c , Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.  
R. B a r t k o w i a k , Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2008; W. S t a n k i e w i c z , Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2007.  
J. S z a c k i , Historia Myśli socjologicznej, Warszawa 2006. 
Historia doktryn politycznych i prawnych następujących autorów:  J. B a s z k i e w i c z , F. R y s z k a  (1979), L. D u b e l  (2005),  K. G r z y b o w s k i  (1968), J. J u s t y o s k i  (2000), A. S y l w e s t r z a k  (2002).  
Historia myśli politycznej i prawnej następujących autorów:  S. F i l i p o w i c z  (2001), H. I z d e b s k i  (2007), M. K r ó l  (2001). 
Literatura obcojęzyczna: W. T h e i m e r , Geschichte der politischen Ideen (1955); H. F e n s k e , D. M e r t e n s , W. R e i n h a r d , K. R o s e n , Geschichte der politischen Ideen. Von der Antike bis zur Gegenwart 
(1996);  A. V e r d r o ß , Abendländische Rechtsphilosophie. Ihre Grundlagen und Hauptprobleme in geschichtlicher Schau  (1963); R. M a r c i c , Geschichte der Rechtsphilosophie. Schwerpunkte-Kontrapunkte 
(1971); K. R o d e , Geschichte der europäischen Rechtsphilosophie (1974). 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Ochrony Środowiska 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B01 Nazwa przedmiotu: Organizacyjno-prawne aspekty ochrony środowiska 

 
Tryb studiów 

   Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

Rok Semestr Rodzaj zajęd: 

stacjonarne   
 

 3 
 
 

B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II wykład 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Uzyskanie podstawowych informacji na temat kształtowania się prawa ochrony środowiska w skali 
międzynarodowej i polskiej oraz polskich instytucji prawnych służących ochronie środowiska 

Cele przedmiotu:  Opanowanie przez studentów prawa ochrony środowiska w zakresie- międzynarodowego prawa ochrony 
środowiska, prawnych podstaw ochrony środowiska w Polsce, prawnoustrojowych podstaw ochrony środowiska w Polsce 

 Metody dydaktyczne:  wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. System prawa ochrony środowiska 
2. Udział społeczeostwa w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska 
3. Dostęp do informacji 
4. Oceny oddziaływania na środowisko 
5. Zarządzanie emisjami 
6. Organizacja gospodarowania odpadami 
7. Organizacja gospodarowania wodami i ochrony wód 
8. Zarządzanie substancjami chemicznymi 
9. Organizacja ochrony różnorodności biologicznej 
10. Odpowiedzialnośd prawna w ochronie środowiska 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  
M.Górski, (red)– Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, 
M. Górski - Odpowiedzialnośd administracyjno-prawna w ochronie środowiska – zagadnienia podstawowe, Poznao 2007, 
M. Górski, Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, Poznao 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
A. Barczak, Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, Warszawa 2006, 
J. Bod, K. Nowacki K., E. Samborska-Bod, Ochrona środowiska, Wrocław 2009, 
J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001, 
M. Górski, Gospodarowanie odpadami w świetle przepisów prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego, 
Poznao 2005, 
J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005, 
J. Jendrośka (red.), Ustawa Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wrocław 2001, 
J. Jerzmaoski, Ustawa o odpadach, Komentarz, Wrocław 2001, 
R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2003, 
W. Radecki, Odpowiedzialnośd prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002, 
W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2006. 
Komentarze do ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne. 
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Wydział: Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów : studia II stopnia  

 KOD Przedmiotu:  10.0V26B11  Nazwa przedmiotu:     Polityka społeczna i system ubezpieczeo społecznych                                                                                                                                                         

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język wykładowy 

stacjonarne     3 
 

B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II wykład 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:   podstawowe wiadomości z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa 
finansowego. 

Cele przedmiotu:  Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu struktury i podstawowych instytucji polityki 
społecznej i ubezpieczeo społecznych.  Wskazanie powiązao pomiędzy polityką społeczną a regulacjami prawnymi ją 
realizującymi. 

Metody dydaktyczne: Metoda nauczania teoretycznego,  metoda dochodzenia do wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Koncepcje modeli polityki społecznej 
2. Wartości i perspektywy polityki społecznej. 
3. Wybrane aspekty polityki społecznej (pomoc społeczna, rynek pracy). 
4. Struktura ubezpieczeo społecznych. 
5. Ubezpieczenie emerytalne 
6. Ubezpieczenie rentowe 
7. Ubezpieczenie chorobowe 
8. Ubezpieczenie wypadkowe 
9. Ubezpieczenie zdrowotne 
10. Koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 

 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin, opanowanie zagadnieo wskazanych w przekazanym wykazie. 

Literatura podstawowa:  
O.Kowalczyk, S.Kamioski, Wymiary polityki społecznej, Wrocław 2009. 
Szpor,G.,(red.), System ubezpieczeo społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
G.Firlit-Fesnak, M.Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2008. 
I.Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2009. 
I.Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2008. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26A09 Nazwa przedmiotu:  Postępowanie sądowo-administracyjne 

 
Tryb studiów 

   Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

Rok Semestr Rodzaj zajęd: 

stacjonarne   
 

 6 A 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne I II wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu postępowania administracyjnego 

Cele przedmiotu: Zasadniczym celem zajęd jest przekazanie studentom podstawowej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu 
funkcjonowania sądów administracyjnych i kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne. 

Metody dydaktyczne:  Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz 
stanowiska polskiej doktryny.  

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykład: 

1. Pozycja prawna i organizacja sądów administracyjnych 
2. Właściwośd sądów administracyjnych 
3. Podstawowe zasady postępowania sądowo-administracyjnego 
4. Skład Sądu i wyłączenie sędziego 
5. Strony i inni uczestnicy postępowania 
6. Pełnomocnicy 
7. Pisma w postępowaniu sądowo-administracyjnym 
8. Skarga i wniosek o wszczęcie postępowania 
9. Posiedzenia sądowe 
10. Zawieszenie i umorzenie postępowania 
11. Orzeczenia sądowe 
12. Weryfikacja orzeczeo sądowych 
13. Wykonywanie orzeczeo sądowych 

Dwiczenia: 
1. Terminy 
2. Doręczenia 
3. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym 
4. Postępowanie uproszczone 
5. Postępowanie mediacyjne 
6. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego 
7. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 
8. Koszty postępowania 

Forma i warunki zaliczenia: : egzamin 

Literatura podstawowa:  
T. Woś (red.), Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2009, 
M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne ogólne podatkowe egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, 
Warszawa 2007, 
J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:  
T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2007,, 
R. Hauser (red.), Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Zielona Góra 2003, 
A. Skoczylas, Działalnośd uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US:  Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

Kierunek: Administracja  
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B15 Nazwa przedmiotu:  Prawo gospodarcze publiczne 

 
Tryb studiów 

   Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy Rok Semestr Rodzaj zajęd: 

stacjonarne     3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I I wykład 15 

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne:  Posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu prawa administracyjnego 

Cele przedmiotu:   
1. Cel poznawczy: Student powinien poznad publicznoprawne (administracyjno-prawne) normatywne i praktyczne aspekty 

podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także model administracyjnych form reglamentacji działalności 
gospodarczej. 

2. Cel dydaktyczny: Student powinien zdobyd wiedzę o prawnych formach interwencji paostwa w gospodarkę i swobodzie 
działalności gospodarczej w prawie polskim 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Istotne wyznaczniki ładu gospodarczego.  
2. Prawna koncepcja działalności gospodarczej w paostwie. Pojęcia „działalności gospodarczej” i „przedsiębiorcy” 
3. Wolnośd gospodarcza i jej ograniczenia (zasada społecznej gospodarki rynkowej) 
4. Systemy ewidencjonowania i rejestrowania przedsiębiorców i działalności gospodarczej  
5. Reglamentacja działalności gospodarczej (zakres przedmiotowy, podmiotowy, procedury) 
6. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych 
7. Samorząd gospodarczy i zawodowy 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin pisemny (opisowy lub test)  

Literatura podstawowa:  
R. Sowioski, Wolnośd i ustawowa swoboda działalności gospodarczej, Wrocław 2007 
R. Sowioski, Rejestry i ewidencje działalności gospodarczej i przedsiębiorców, Wrocław 2007 
C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i UE, Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:  
A.  Borkowski, A. Chełmooski, M. Guzioski, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, M. Szydło, Administracyjne prawo gospodarcze, 
Wrocław 2008 
H. Gronkiewicz-Waltz, C. Banasioski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009 
T. Kocowski, Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2009 
R. Sowioski, Ustawy regulujące swobodę gospodarczą, Szczecin 2005 
R. Sowioski, Administracyjna reglamentacja działalności gospodarczej, Wrocław 2006 
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Wydział: Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego 

Publicznego 

 
Kierunek: Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

  
KOD Przedmiotu: 10.0V26B13 

 Nazwa przedmiotu:  Prawo międzynarodowe publiczne                                                                                                              

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     4 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I I wykłady 20 

I dwiczenia 10 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości dotyczące prawa międzynarodowego i stosunków 
międzynarodowych 

Cele przedmiotu:   

1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. 
2. Przekazanie umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z tego zakresu wraz z samodzielnym 

wyciąganiem wniosków. 
3. Wskazanie istoty współczesnego prawa międzynarodowego. 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady teoretycznie przedstawiają problematykę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Oparte są o 
analizę dokumentów międzynarodowych.  
Dwiczenia prowadzone w formie praktycznej, opartej na poszukiwaniu rozwiązao dla konkretnych stanów faktycznych. 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Geneza prawa międzynarodowego. 
2. Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.  
3. Źródła prawa międzynarodowego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.  
4. Umowy międzynarodowe pojęcie i klasyfikacja. Nieważnośd i ich wygaśnięcie.  
5. Obowiązywanie i wykonywanie umów międzynarodowych. Etapy zawierania umów. 
6. Zastrzeżenia do umów międzynarodowych i sprzeciwy do zastrzeżeo. 
7. Zwyczaj międzynarodowy. Szybkie powstawanie zwyczaju. Zwyczaj lokalny. 
8. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych.  
9. Zasady podstawowe – aksjomaty prawa międzynarodowego publicznego. 
10. Podmiotowośd w prawie międzynarodowym publicznym. 
11. Podmioty prawa międzynarodowego: paostwo i podmioty prawa międzynarodowego inne niż paostwa.  
12. Paostwo jako podstawowy podmiot prawa międzynarodowego. 
13. Elementy składowe paostwa: terytorium, ludnośd, władza. 
14. Uznanie międzynarodowe.  
15. Odpowiedzialnośd międzynarodowa paostwa i odpowiedzialnośd międzynarodowa jednostek.  
16. Organizacje międzynarodowe jako wtórny podmiot prawa międzynarodowego. 
17. Pozapaostwowe podmioty prawa międzynarodowego (np. Zakon Kawalerów Maltaoskich, powstaocy, strony 

wojujące, osoby fizyczne i prawne). 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, składający się z ok. 20 pytao testowych 
zamkniętych 

Literatura podstawowa:  
L. Antonowicz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008. 
E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd. 2, Warszawa 2009. 
J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruo 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
E. Cała-Wacinkiewicz, System instytucji UE z uwzględnieniem postanowieo Traktatu Lizbooskiego, Warszawa 2009. 
J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

  
KOD Przedmiotu:   
10.0V26B15 

 Nazwa przedmiotu:    Publiczne prawo konkurencji                                                     
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     4 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II dwiczenia 10 

Prowadzący przedmiot     

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego. 

Cele przedmiotu:   
1.   Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu publicznego prawa konkurencji. 
2.   Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu publicznego prawa 
konkurencji. 

 Metody dydaktyczne:   Metoda nauczania praktycznego, metoda aktywizująca, metoda samodzielnego dochodzenia do 
wiedzy. 

Treści merytoryczne przedmiotu:    
1. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.). 
2. Zakres obowiązywania u.o.k.k. (terytorialny, przedmiotowy i podmiotowy). 
3. Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję. 
4. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
5. Kontrola koncentracji przedsiębiorców. 
6. Sankcje za naruszanie przepisów u.o.k.k. 
7. Program darowania i obniżania kar jako instrument zwalczania antykonkurencyjnych porozumieo. 
8. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium w formie testu (pytania zamknięte). 

Literatura podstawowa:   
Brzezioska-Rawa A., Wprowadzenie do prawa antymonopolowego, Toruo 2009. 
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne (rozdział VIII), Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
Banasioski C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,  Warszawa 2009. 
Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa  2008. 
Nestoruk I.B., Prawo konkurencji, Warszawa 2008. 
Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania 

 
Kierunek: Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V26B15 

 Nazwa przedmiotu:    Publiczne prawo konkurencji                                                     
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język wykładowy 

stacjonarne     4 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne I II Wykład 20 

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne:   Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego. 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu publicznego prawa konkurencji. 
2. Student powinien zdobyd umiejętności analizowania podstawowych zagadnieo z zakresu publicznego prawa 

konkurencji. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:    
1. Ogólna charakterystyka systemu prawnej ochrony konkurencji Polsce. 
2. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.). 
3. Zakres obowiązywania u.o.k.k. (terytorialny, przedmiotowy i podmiotowy). 
4. System instytucjonalny ochrony konkurencji w Polsce. 
5. Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję:  

a) zakaz porozumieo ograniczających konkurencję; 
b) zakaz nadużywania pozycji dominującej. 

6. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
7. Kontrola koncentracji przedsiębiorców. 
8. Sankcje za naruszanie przepisów u.o.k.k. 
9. Program darowania i obniżania kar jako instrument zwalczania antykonkurencyjnych porozumieo. 
10. Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. 
11. Relacje między polskim prawem ochrony konkurencji a prawem konkurencji Unii Europejskiej.  

Forma i warunki zaliczenia:   Egzamin pisemny (pytania otwarte). 

Literatura podstawowa:   
Brzezioska-Rawa A., Wprowadzenie do prawa antymonopolowego, Toruo 2009. 
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne (rozdział VIII), Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
Banasioski C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,  Warszawa 2009. 
Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa  2008. 
Nestoruk I.G., Prawo konkurencji, Warszawa 2008.  
Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Praw Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia  

KOD Przedmiotu:  10.5V26A04 Nazwa przedmiotu: Zasady ustroju politycznego paostwa 

 
Tryb studiów 

   Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

Rok Semestr Rodzaj zajęd: 

stacjonarne   
 

 6 A 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne I I wykłady/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: prawo konstytucyjne 

Cele przedmiotu:   
Założenia i cele (ogólne); konfrontacja doktrynalnych podstaw, form konstytucjonalizacji, rozwinięcia w systemach ustrojowych  
i w interpretacji sądów konstytucyjnych podstawowych zasad ustroju politycznego paostwa 
Założenia i cele (szczegółowe): Przedmiot przedstawia podstawowe zasady ustroju politycznego RP i wybranych paostw na tle ich 
doktrynalnej genezy oraz współczesnych demokratycznych standardów Rady Europy i Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położony jest na 
usytuowanie konstytucyjnych zasad ustrojowych w systemie źródeł prawa, ich wykładnię w orzecznictwie sądów konstytucyjnych oraz 
konkretyzację w ustawodawstwie i stosowanie w praktyce ustrojowej. Omawiane są aksjologiczne podstawy ustroju, status jednostki, zasady 
suwerenności w ujęciu zewnętrznym ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i konsekwencji integracji europejskiej i wewnętrznym. 

 Metody dydaktyczne: wykład klasyczny 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie zasad ustroju politycznego paostwa. 
Pojęcie ustroju paostwa. Definicja konstytucji. Pojęcie, rodzaje i katalog zasad konstytucyjnych w RP i  wybranych paostwach. 
Zasada suwerenności zewnętrznej a przychylnośd prawu międzynarodowemu: 
Pojęcie suwerenności zewnętrznej a niepodległości. Koncepcje suwerenności i niepodległości w doktrynie polskiej i obcej. 
Suwerennośd paostwa w świetle prawa międzynarodowego. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
Zasada suwerenności zewnętrznej a przychylnośd prawu europejskiemu: 
Suwerennośd paostwa w świetle prawa europejskiego – koncepcje doktrynalne, formuły integracyjne w obcych konstytucjach, orzecznictwo 
obce. 
Podstawy aksjologiczne ustroju: dobro wspólne, godnośd, prawa człowieka, dialog społeczny, pomocniczośd. 
Doktrynalna geneza i treśd pojęcia dobra wspólnego, pomocniczości, dialogu społecznego. Wybrane regulacje obce. 
Demokratyczne paostwo prawne. Geneza doktrynalna paostwa prawnego w ujęciu formalnym i materialnym. Różnice w koncepcjach 
paostwa prawnego/Rechtsstaat/Rule of Law/Etat de droit. Wykładnia zasady paostwa prawnego przez wybrane sądy konstytucyjne paostw 
obcych. 
Legalizm/praworządnośd/. Ewolucja pojęcia, znaczenie ustrojowe.  

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny 

Literatura podstawowa:  
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. i polskie konstytucje wcześniejsze, wybrane konstytucje paostw obcych, wybrane ustawodawstwo; 

Wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, obcych sądów konstytucyjnych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 

Lech Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz?, tomy I-V, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998-2007, zwłaszcza komentarze do 

artykułów I rozdziału i Preambuły; 

Hubert Izdebski, Fundamenty współczesnych paostw, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2007; 

Wojciech Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998; 

Bogusław Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych paostw demokratycznych, Oficyna Wolters Kluwer business, 

Warszawa, ostatnie wydanie (2007) 

Krystian Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007; 

Lech Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2007 (a przynajmniej po 2004r.); 

Paweł Sarnecki (red.), Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997; 

Waldemar J.Wołpiuk (red.), Spór o suwerennośd, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001; 

Kazimierz Działocha (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005; 

Sławomira Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego paostwa prawnego, Oficyna Wyd. WSHiP im. Łazarskiego, Warszawa 2006; 

Elżbieta Morawska, Klauzula paostwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa TK, TNOiK, Toruo 2003; 

Polskie tłumaczenia konstytucji omawianych paostw ze wstępami, seria wydawnicza Biblioteka Sejmowa,  Wyd.Sejmowe, Warszawa 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek : Administracja / Administracja ogólna 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B09 Nazwa przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz siatki podstawowej 

Cele przedmiotu:   Zapoznanie studentów z  organizowaniem i funkcjonowaniem administracji publicznej 

 Metody dydaktyczne:  Wykład, rozmowa kierowana, dyskusja 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Kształtowanie się administracji publicznej 
2. Konteksty wyróżniania administracji publicznej 
3. Administracja publiczna w Polsce 
4. Systemy administracji publicznej 
5. Istota działao administracji publicznej 
6. Podstawowe zasady budowy administracji publicznej 
7. Przeobrażenia administracji 
8. Administracja a obywatel 
9. Informatyzacja administracji publicznej 
10. Świadczenie usług drogą elektroniczną 

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
A. Błaś., J. Bod., J. jeżewski., Administracja publiczna, Wrocław 2003 
St. Cieślak., praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004 
–e- Administracja ( red.) D. Szostak, Wrocław 2009 

Literatura uzupełniająca:  
J.Supernat., Instrumenty działania administracji publicznej, Wrocław 2003 
E. Zielioski., Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2001 
Ustrój administracji publicznej ( red.) E.J. Nowacka., Warszawa 2000 
A. Monarcha-Matlak., obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek : Administracja / Administracja ogólna 
Rodzaj studiów: studia II stopnia uzupełniające magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B06 Nazwa przedmiotu:   Podstawy postępowania cywilnego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne II IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego, a także 
znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.). 

Cele przedmiotu:   
Podstawowym celem nauczania jest przekazanie wiadomości z zakresu procesu cywilnego, a także podstawowych wiadomości 
dotyczących postępowania nieprocesowego oraz postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. W toku wykładu zostaną 
również uwzględnione niezbędne wiadomości odnoszące się do międzynarodowego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem 
przepisów prawa wspólnotowego dotyczących np. doręczeo na obszarze UE.  
Szczegółowym celem jest nabycie przez studentów: 

1.  umiejętności praktycznego wykorzystania usystematyzowanej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego krajowego i 
międzynarodowego; 

2. umiejętności przygotowania prostych pism procesowych zgodnie z regulacjami prawa krajowego i europejskiego; 
3. umiejętności określania statusu procesowego podmiotów o różnych formach organizacyjno-prawnych na obszarze RP i 

Unii Europejskiej. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego  
2. Naczelne zasady postępowania cywilnego  
3. Przesłanki postępowania cywilnego 
4. Podmioty postępowania cywilnego 
5. Koszty procesu 
6. Przedmiot procesu cywilnego 
7. Dowody i postępowanie dowodowe  
8. Czynności procesowe i ich charakterystyka  
9. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji – zagadnienia ogólne 
10. Postępowania odrębne  
11. Ogólne założenia postępowania nieprocesowego 
12. Postępowanie nieprocesowe – częśd szczegółowa  
13. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne  
14. Międzynarodowe postępowanie cywilne  
15. Postępowanie cywilne w prawie Unii Europejskiej 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu., Warszawa 2009 r. 
Flaga-Gieruszyoska K, Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice, Warszawa 2007 r.; 

Literatura uzupełniająca:  
Zielioski A., Postępowanie cywilne. Kompedium, Warszawa 2009 r. 
Postępowanie cywilne, red. Marszałkowska - Krześ E., Warszawa 2008 r. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek : Administracja / Administracja ogólna 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B09 Nazwa przedmiotu:   Prawo administracyjne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III wykład /dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad podstawowe wiadomości  
z zakresu czynników kształtujących administrację publiczną, źródeł prawa oraz budowy aparatu administracyjnego 

Cele przedmiotu:   Zasadniczym celem zajęd jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstawowych 
pojęd teorii prawa administracyjnego. Ponadto przedstawienie w możliwie szerokiej perspektywie problematyki organizacji, 
funkcjonowania oraz form aktywności administracji publicznej. Także przekazanie studentom umiejętności swobodnego 
poruszania się po aktach normatywnych charakterystycznych dla części szczegółowej prawa administracyjnego 

 Metody dydaktyczne:  wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie i podział prawa administracyjnego 
2. Zasady prawa administracyjnego 
3. Stosunek administracyjno-prawny a sytuacja administracyjna 
4. Prawne formy działania administracji publicznej – wybrane formy 
5. Podmioty realizujące zadania administracji publicznej 
6. Kontrola administracji publicznej 
7. Częśd szczegółowa w prawie administracyjnym 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
. Sługocki, Prawo administracyjne, Kraków 2007, 
J. Sługocki (red.) Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2005, 
M.Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005, 
J. Zimmermman, Prawo administracyjne, Kraków 2006. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Białocerkiewicz, Nowe polskie prawo o cudzoziemcach, Toruo 2003, 
K. Gondolek, A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa 
1991, 
J. Jagielski, Obywatelstwo polskie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998, 
Z. Leooski, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2000, 
Z. Leooski, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2006, 
M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii  
i orzecznictwie, Warszawa 2004, 
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, 
M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

Kierunek: Administracja/ Administracja ogólna 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu: 10.0V26B11 Nazwa przedmiotu: Prawo pracy 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu: Język wykładowy 

niestacjonarne II III wykład 20 
3 

B 
obowiązkowy 

 
polski III dwiczenia 10 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:  Podstawowa znajomośd zagadnieo polityki społecznej oraz podstawy prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu tej gałęzi prawa. 
2. Wskazanie źródeł i specyfiki jego funkcjonowania. 
3. Zapoznanie z najważniejszym orzecznictwem sądowym dotyczącym analizowanej problematyki 
 

 Metody dydaktyczne:   
1. Metoda nauczania teoretycznego. 
2. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 
3. Metoda aktywizująca (analiza przepisów, orzecznictwa) 

Tematyka wykładów: 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy.  
2. Zasady prawa pracy. Specyfika źródeł prawa pracy.  
3. Stosunek pracy - pojęcie, podmioty i przedmiot. Rodzaje. 
4.  Ustanie umownego stosunku pracy: wygaśnięcie, rozwiązanie za porozumieniem stron, wypowiedzenie, rozwiązanie 

bez wypowiedzenia.  
5. Zmiana umownego stosunku pracy - porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające. 
6. Katalog obowiązków pracownika i pracodawcy i odpowiedzialnośd za ich naruszenie. 
7. Czas pracy - pojęcie, systemy czasu pracy, praca w dniach ustawowo wolnych od pracy.  
8. Wynagrodzenie za pracę - pojęcie, zasady kształtowania wynagrodzeo. Szczególna prawna ochrona wynagrodzenia 

za pracę.  
9. Urlopy pracownicze. 

Tematyka dwiczeo: 
1. Orzecznictwo dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu. 
2. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne. 
3. Odpowiedzialnośd materialna pracowników. 
4. Praca w godzinach nadliczbowych. 
5. Urlopy. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na ocenę. 

Literatura podstawowa:  
Barzycka-Banaszczyk,M., Prawo pracy, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca:  
Liszcz,T., Prawo Pracy, Warszawa 2009. 
L.Florek ,Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 

Kierunek : Administracja / Administracja samorządowa 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B16 Nazwa przedmiotu: Postępowanie egzekucyjne w administracji 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III Wykłady/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu:  Uzyskanie przez studentów wiedzy o aktualnym stanie systemu egzekucji administracyjnej w Polsce oraz 
praktycznych umiejętności polegających na rozwiązywaniu kazusów 

Metody dydaktyczne: Podstawową metodą stosowana w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz 
stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest także orzecznictwo sądowe. Po zrealizowanej partii materiału 
rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania testowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Regulacja prawna egzekucji administracyjnej 

2. Zasady postępowania egzekucyjnego 

3. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego 

4. Tok postępowania egzekucyjnego 

5. Środki egzekucyjne 

6. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa:  
System egzekucji administracyjnej, pod. Red. J.Niczyporuka, S. Fundowicza, J. Radwanowicz, C.H.Beck Warszawa 2004 

Hauser R., Leooski Z.,Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wydanie IV, C.H.Beck 2008 

Jankowiak D., Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, wydanie V UNIMEX 2008 

Jędrzejewski T., Masternak M., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, wydanie III, Toruo 2006 

Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wydanie IV, Warszawa 2007 

Dembczyoska J., Pietrasz P., Sobieralski K., Suwaj R., Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Wrocław 2008 

Literatura uzupełniająca:  
Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministacyjne, wydanie IV, Warszawa 2008 

Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo administracyjne, wydanie III Zakamycze 

2005 

Hauser R., Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznao 1988 

Leooski Z., Egzekucja administracyjna świadczeo pieniężnych, Warszawa 1968 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Administracja / Administracja samorządowa 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V27B10 Nazwa przedmiotu:  Postępowanie podatkowe i kontrola skarbowa 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III Wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne:      

Cele przedmiotu: Podstawowym celem dydaktycznym jest przekazanie umiejętności w zakresie stosowania podstawowych 
instytucji procesowego prawa podatkowego, a w szczególności postępowania przed organami podatkowymi w sprawach 
podatkowych 

Metody dydaktyczne: Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz 
prezentacja związanych z nimi poglądów płynących z praktyki oraz dorobku doktryny. W szczególności prezentowany jest dorobek  
orzecznictwa sądowego. Dla realizacji celu dydaktycznego  rozwiązywane są wspólnie kazusy, a po zakooczeniu poszczególnych 
partii materiału kontrolne pytania testowe 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Postępowanie podatkowe: Zasady ogólne postępowania, Strona i inni uczestnicy postępowania, Terminy załatwiania 

spraw, Doręczenia, Wezwania, Wszczęcie postępowania, Postępowanie dowodowe, Rozprawa podatkowa, Decyzja 
podatkowa, Postanowienie wydawane w postępowaniu podatkowym, Wykonalnośd decyzji podatkowych, Postępowanie 
odwoławcze, Zażalenie na postępowanie, tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznych – istota, przepisy kodeksu 
postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organami podatkowymi 

2. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa 

 Postępowanie podatkowe sensu largo. 

 Istota  czynności sprawdzających – podstawowe prawa i obowiązki organów podatkowych  i podmiotów zobowiązanych. 

 Cele i zadania kontroli podatkowej – szczególny charakter postępowania prowadzonego przez organy podatkowe.  
3. Kontrola skarbowa kontrola skarbowa a kontrola podatkowa-istota kontroli skarbowej, Zakres przedmiotowego 

obowiązywania,  Organy kontroli skarbowej, Inspektorzy kontroli skarbowej, Szczególne uprawnienia kontroli skarbowej, 
Wywiad skarbowy, Postępowanie kontrolne 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:   

Henryk Dzwonkowski ( red.). Ordynacja podatkowa. Rok 2008. Podatkowe Komentarze     Becka, C. H. Beck 2008. 

Marek Wierzbowski (red.). Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne przed sądami administracyjnymi. 

Podręczniki Prawnicze Becka. C.H. Beck 2008. 

Zbigniew Ofiarski. Prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze. Lexis Nexis 2008. 

Jarosław Wowra. Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców Unimex  2007. 

Dariusz Malinowski. Postępowanie przed organami skarbowymi. Difin 2007. 

Michał Szczypiór (red.). Kontrola skarbowa i podatkowa.. Wiedza i praktyka 2007.                                                  

Michał Szczypiór. Kontrola podatkowa przedsiębiorców. Polska Akademia Rachunkowości 2009. 

Rafał Dowgier. Prawo podatkowe - ściąga akademicka. Difin 2008. 
 

Literatura uzupełniająca:   
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Administracja / Administracja samorządowa 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B10 Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II IV wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne 

Cele przedmiotu: Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i organizacyjnego sektora finansów publicznych w Polsce, zasad 
prowadzenia gospodarki finansowej na szczeblu centralnym oraz w samorządzie terytorialnym. Prezentacja głównych zagrożeo dla 
równowagi finansowej paostwa oraz zasad zarządzania paostwowym długiem publicznym 

Metody dydaktyczne: Podstawową metodą stosowana w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz 
stanowiska polskiej doktryny. W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe po zrealizowanej partii materiału 
rozwiązywane są wspólnie przykładowe kazusy i kontrolne pytania testowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
1. Budżet 
2. Budżet paostwa 
3. Budżety samorządowe 
4. Zamówienia publiczne 
5. Odpowiedzialnośd za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
6. Prawo finansowe ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych 
7. Prawo finansowe przedsiębiorców 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Finanse publiczne i prawo finansowe. Praca zbiorowa pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Warszawa 2008 
C. Kosikowski, prawo finansowe w UE i w Polsce,  Warszawa 2005 
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Praca zbiorowa pod red. W. Wójtowic, Warszawa 2008 
Z. Ofiarski, prawo finansowe, C.H. Beck 2007 

Literatura uzupełniająca:  
A. Borodo, prawo budżetowe, Warszawa 2008 
B. Brzezioski, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesioska, Prawo finansów publicznych, Toruo 2006 
E. Chojna- Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2007 
C. Kosikowski (red.), Finanse samorządowe 2008 ( 410 pytao i odpowiedzi), Warszawa 2008 

 



 

 

 323 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

Kierunek: Administracja/ Administracja samorządowa 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B11 Nazwa przedmiotu: Samorządowe prawo pracy 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

3 

Typ przedmiotu 
B 

obowiązkowy 

Język 
wykłado

wy 
polski niestacjonarne II III wykład 20 

III dwiczenia 10 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:  Podstawowa znajomośd zagadnieo prawa pracy oraz podstawy prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu tej gałęzi prawa. 
2. Wskazanie źródeł i specyfiki jego funkcjonowania. 
3. Zapoznanie z najważniejszym orzecznictwem sądowym dotyczącym analizowanej problematyki 

Metody dydaktyczne:   
1. Metoda nauczania teoretycznego. 
2. Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy. 
3. Metoda aktywizująca (analiza przepisów, orzecznictwa) 

Treści merytoryczne przedmiotu: (dokładny opis w treści sylabusów poszczególnych przedmiotów) 

Tematyka wykładów: 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy.  
2. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi. 
3. Rodzaje stosunków pracy w samorządzie terytorialnym. 
4. Zmiana stosunku pracy pracowników samorządowych. 
5.  Ustanie stosunku pracy pracowników samorządowych. 
6. Katalog obowiązków pracownika i pracodawcy i odpowiedzialnośd za ich naruszenie( w samorządzie terytorialnym). 
7. Czas pracy pracowników samorządowych. 
8. Wynagrodzenie za pracę pracowników samorządowych. 

Tematyka dwiczeo: 
1. Orzecznictwo dotyczące dyskryminacji w zatrudnieniu. 
2. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne. 
3. Odpowiedzialnośd materialna pracowników. 
4. Praca w godzinach nadliczbowych. 
5. Obowiązki pracowników samorządowych. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na ocenę 

Literatura podstawowa:  
Barzycka-Banaszczyk,M., Prawo pracy, Warszawa 2010. 

S.Płażek,S.Sieoko-Smaga,K.Kawecki,D.Dąbiak-Kowalska,R.Skwarło, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze 

wzorami regulaminów, zarządzeo i uchwał, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
Liszcz,T., Prawo Pracy, Warszawa 2009. 
L.Florek ,Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010. 
J.Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009. 

 

 



 

 

 324 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek : Administracja / Bezpieczeostwo publiczne 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B05 Nazwa przedmiotu:  Administracja zarządzania kryzysowego 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II IV Wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. 

Cele przedmiotu: przekazanie wiedzy z zakresu administracji, zarządzania i prawa w sytuacjach kryzysowych oraz stanów 
nadzwyczajnych. 

 Metody dydaktyczne: nauczanie teoretyczne z elementami aktywizującymi (kazusy) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Podstawowe pojęcia (bezpieczeostwo, sytuacja kryzysowa, zarządzanie w sytuacji kryzysowej). 
2. Podstawowe źródła prawa kryzysowego. 
3. Administracja bezpieczeostwa powszechnego. 
4. System organów i służb wyspecjalizowanych. 
5. Administracja samorządu terytorialnego. 
6. Zarządzanie kryzysowe – poziomy zarządzania.  
7. Komunikacja z mediami. 
8. Administracja zarządzania kryzysowego a organizacje pozarządowe 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną w formie testu 

Literatura podstawowa:  
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie, red. A. Kurkiewicz, Municipium SA, Warszawa 2008. 
System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej: Struktura – charakter – obszary, red. J. Gryz, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruo 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Larkin, M. Regester, Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005. 
M. Smaga, Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004. 
R. A. Miller, Law in Crisis: The Ecstatic Subject of Natural Disaster, Stanford University Press, Stanford 2009. 
Zarządzanie kryzysowe w Polsce, red. M. Jabłonowski, L. Smolak, Akademia Humanistyczna im. A, Gieysztora, Warszawa 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek : Administracja  / Bezpieczeostwo publiczne 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.5V26B04 Nazwa przedmiotu:  Aspekty prawne stanów nadzwyczajnych                                                            

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III wykład 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu zasady ustroju paostwa na I roku NSA 

Cele przedmiotu:  uzupełnienie wiedzy studenta w zakresie Polskiej Konstytucji 

 Metody dydaktyczne: : wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
1. Analiza rozdziału XI Konstytucji, Ustaw wykonawczych w kontekście historii stanów  nadzwyczajnych 
2. Problem zarządzania kryzysowego i kompetencji administracji rządowej i samorządowej w tym zakresie   

 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną (test, ewentualnie prace pisemne) 

Literatura podstawowa:  
M.Grzybowski,. /red/ Prawo konstytucyjne- Białystok 2008 
M. Brzezioski,.Stany nadzwyczajne w polskich Konstytucjach-  Warszawa 2007 

Literatura uzupełniająca:   
K.Prokop,. Stan wojny a stan wojenny w konstytucji RP, PiP3/2002 
W.Wołpiuk,. Paostwo wobec szczególnych zagrożeo- Warszawa 2002 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek : Administracja / Bezpieczeostwo publiczne 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B07 Nazwa przedmiotu:  Wybrane zagadnienia nauki o przestępstwie 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III wykład 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości dotyczące prawa i problemów społecznych. 

Cele przedmiotu:   
1. Umiejętnośd ukazania skali i charakterystyki przestępczości we współczesnej Polsce. 
2. Wskazanie podstaw aksjologicznych i prawnych uznania zachowao za przestępstwa. 
3. Umiejętnośd posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu nauki o przestępstwie 

 Metody dydaktyczne:  
1. W oparciu o posiadane przez studentów wiadomości ukazanie przestępczości jako problemu społecznego. 
2. Multimedialny przekaz skali przestępczości w Polsce. 
3. Omówienie głównych problemów związanych z ujęciem problematyki w prawie.  
4. Wskazanie na wybranych przykładach ewolucji podejścia do przestępstwa w Polsce 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zaznajomienie z problematyką przestępczości w Polsce.  
2. Ukazanie skali i podanie ogólnej charakterystyki przestępczości w Polsce. 
3. Ewolucja podstawowych zasad dotyczących odpowiedzialności karnej (wskazanie i charakterystyka głównych szkół i 

kierunków prawa karnego). 
4. Określenie zachowao uznanych za czyny zabronione, przestępstwa i przesłanek odpowiedzialności za nie w obecnym 

stanie prawnym. 
5. Ujęcie przestępstwa w obecnym kodeksie karnym. 

Forma i warunki zaliczenia:  ustne zaliczenie (z oceną) 

Literatura podstawowa:  
T.Dukiet-Nagórska: Prawo karne, Warszawa 2008. 
A.Marek: Prawo Karne, Warszawa 2007, s. 39-68. 

Literatura uzupełniająca:  
J.Bardach, B.Leśnodorski, M.Pietrzak: Historia paostwa i prawa polskiego, Warszawa 1985. 
S.Batawia: Wstęp do nauki o przestępcy, Warszawa 1984.  
K.Sójka-Zielioska: Historia prawa, Warszawa 1986. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Karnego 

Kierunek : Administracja / Bezpieczeostwo publiczne 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B08 Nazwa przedmiotu:  Zasady ścigania przestępstw 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 
 niestacjonarne II III wykład 15 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego procesowego, pozytywna ocena egzaminacyjna z w/w 
przedmiotu, umiejętnośd posługiwania się kodeksem postępowania karnego     

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu zasad ścigania przestępstw 
2. Przekazanie umiejętności analizowania podstawowej siatki pojęciowej  dla umiejętnego posługiwania się nią podczas 

przyszłej pracy     

Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego i praktycznego (kazusy) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wiadomości wstępne 
2. Zasada ścigania z urzędu 
3. Zasada legalizmu 
4. Ściganie przestępstw z oskarżenia prywatnego 
5. Ściganie przestępstw na wniosek 
6. Ściganie przestępstw z urzędu 

 formy postępowania przygotowawczego 

 zawiadomienie o przestępstwie i źródła informacji o przestępstwie 

 odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego (przesłanki, decyzja, dochodzenie rejestrowe) 

 wszczęcie postępowania przygotowawczego (decyzja, czynności sprawdzające, dochodzenie w niezbędnym zakresie, 
instytucja przedstawienia zarzutów, decyzje kooczące postępowanie przygotowawcze, akt oskarżenia). 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
K. Marszał: Proces karny, Katowice 2008 
K. Marszał, S. Stachowiak, K. Sychta,J. Zagrodnik, K. Zgryzek: Proces karny. Przebieg postępowania, Katowice 2008 

Literatura uzupełniająca:  
W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2010 
T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009 
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Wydział Prawa i Administracji  Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek: Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia  

 KOD Przedmiotu:   
10.0V26A10 
 

 Nazwa przedmiotu: Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii 
Europejskiej                                                                                

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ przedmiotu Język 
wykładowy 

stacjonarne     6 A 
obowiązkowy 

 

polski 

niestacjonarne II III wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu prawa i prawoznawstwa. Podstawy prawa europejskiego i 
finansowego. 

Cele przedmiotu:   
Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu funduszy unijnych oraz umiejętnośd identyfikowania  
i analizowania podstawowych i problemowych zagadnieo z zakresu finansowania funduszy unijnych i zarządzania 
projektami unijnymi 

Metody dydaktyczne:  analiza dogmatyczna i teoretyczna przepisów prawa polskiego i europejskiego związanych  
z problematyką funduszy unijnych i systemu finansowania projektów UE 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Istota i rodzaje funduszy strukturalnych UE w latach 2000- 2006 i 2007- 2013 (Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i gwarancji Rolnej, Finansowy 
Instrument Wspierania Rybołówstwa).  

2. Inicjatywy wspólnotowe.  
3. Programy operacyjne i regionalne programy operacyjne w perspektywie finansowej na lata 2007- 2013. 
4. Zasady i warunki wykorzystywania środków finansowych z funduszy unijnych w latach 2007- 2013.  
5. Warunki współfinansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych.      

Forma i warunki zaliczenia: egzamin 

Literatura podstawowa:  
J. Śliwa, Fundusze unijne bez tajemnic, Warszawa 2008;  
J. W. Tkaczyoski, R. Willa, M. Świstak,  Leksykon funduszy unijnych, Warszawa 2009;  
J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Środki unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Gdaosk 2007.   

Literatura uzupełniająca:  
A. Drwiłło i D. Maśniak, Leksykon prawa finansowego, Warszawa 2009;  
M. Fedorowicz i K. Nizioł, Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2008;  
A. Bieo i W. Bieo, Słownik finansów, Warszawa 2009, 3. C. Kosikowski i E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo 
finansowe, 3. Wydanie, Warszawa 2008;  
A. Szymaoska, Fundusze UE 2007- 2013 dla mikro, małych i średnich firm, wydanie II zaktualizowane, Warszawa 2008.   
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia  

KOD Przedmiotu:  10.0V26B04 Nazwa przedmiotu:  Ochrona praw człowieka                                                           

 
Tryb studiów 

   Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

Rok Semestr Rodzaj zajęd: 

stacjonarne   
 

 3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III wykład 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne: wymagania wstępne zaspakaja przedmiot  Zasady ustroju politycznego paostwa wykładany na I roku NSA 

Cele przedmiotu:  :  poznanie polskiej i prawno- międzynarodowej regulacji praw człowieka , świadomośd własnych praw  
i znajomośd środków ich ochrony 

 Metody dydaktyczne:  wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Przedmiot składa się z trzech kompleksów regulacji prawnej: 

1. Rozdział II Konstytucji RP 
2. Unormowania Unii Europejskiej 
3. Prawo międzynarodowe , głównie  akty prawne Rady Europy 

Wykład składa się z następujących części: Pojęcia podstawowe, Geneza praw obywatelskich i praw człowieka, Unormowania 
prawne w trzech wcześniej wymienionych dziedzinach, środki ochrony praw człowieka i obywatela, Analiza orzecznictwa Polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału w Strassburgu.     

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin testowy 

Literatura podstawowa:   
A.Bałaban,. Ochrona praw człowieka- Gorzów 2003 
B.Banaszak, Prawo konstytucyjne - Warszawa 2009 

Literatura uzupełniająca:   
F.Garlicki.. Polskie prawo konstytucyjne - Warszawa 2009 
W.Czaplioski, A. Wyrozumska..Prawo międzynarodowe - Warszawa 2009 

 



 

 

 330 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B07 Nazwa przedmiotu: Prawo karne skarbowe 

 
Tryb studiów 

   Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

Rok Semestr Rodzaj zajęd: 

stacjonarne   
 

 4 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III Wykład/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego materialnego, postępowania karnego i prawa karnego 
wykonawczego. 

Cele przedmiotu:   
1. Zdobycie przez studentów usystematyzowanej wiedzy z zakresu podstaw pociągnięcia do odpowiedzialności karno-

skarbowej oraz przebiegu postępowania karno-skarbowego i wykonawczego. 
2. Zdobycie przez studentów umiejętności analizowania podstawowych przepisów z zakresu prawa podatkowego, celnego  

i dewizowego.  

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
2. Instytucja zaniechania ukarania sprawcy w następstwie zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. 
3. Korekty deklaracji. 
4. Dobrowolne poddanie się karze. 
5. Kary, środki karne i zabezpieczające. 
6. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
7. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
8. Postępowanie wykonawcze. 
9. Uczestnicy postępowania karno-skarbowego.  
10. Postępowanie mandatowe i inne postępowania szczególne. 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:  Baniak S., Polskie prawo karne skarbowe, Szczecin 2006. 

Literatura uzupełniająca:  Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy, Warszawa 2006. 
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Wydział Prawa i Administracji  Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

 

Kierunek:  Administracja 
Rodzaj studiów : studia II stopnia  

  
KOD Przedmiotu:   
10.0V26B10

 

 

 Nazwa przedmiotu:                                                                
                                        Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     5 B 
obowiązkowy 

 

polski 

niestacjonarne II IV Wykłady 30 

 Dwiczenia 15 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza na temat programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienie 2007-2013 

Cele przedmiotu:   
1. Pozyskanie pogłębionej i kompleksowej wiedzy z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych (szczególnie 

w odniesieniu do budżetu UE 2007-2013) 
2. Nabycie nawyków myślenia projektowego oraz umiejętności samodzielnego przeprowadzania analizy 

problemów w kontekście przygotowywania projektów. 
3. Praktyczna umiejętnośd tworzenia dokumentacji aplikacyjnej tj.: wniosków aplikacyjnych wraz z głównymi 

załącznikami tj. Biznes plan oraz Studium wykonalności inwestycji.  

Metody dydaktyczne: 
Metodologia prowadzenia zajęd opierad się będzie na wykładach oraz dwiczeniach z wykorzystaniem case study. Czas 
przeznaczony na poszczególne części może byd modyfikowany w zależności od potrzeb i wymagao studentów. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Programy operacyjne i regionalne programy operacyjne w perspektywie finansowej na lata 2007- 2013. 
2. Zasady i warunki wykorzystywania środków finansowych z funduszy unijnych w latach 2007-2013 
3. Poznanie obowiązujących zasady podczas skutecznego sięgania po środki pomocowe  
4. Nabycie praktycznych umiejętności konstruowania projektu unijnego i pisania wniosku aplikacyjnego, jak 

również dostosowania „pomysłów” projektodawców do specyfiki wniosku aplikacyjnego. 
5. Przedstawienie zasad oceny wniosków i metod  stosowanych przez ekspertów oceniających projekty, 
6. Tworzenie drzewa problemów, wspólne omówienie analiz problemowych (burza mózgów, analiza SWOT, 

drzewo problemów, matryca logiczna projektu, harmonogram oraz budżet projektu. 

Forma i warunki zaliczenia:  Egzamin  /zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium./ 

Literatura podstawowa:  
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 
Programy Operacyjne oraz ich uszczegółowienia wdrażane w latach 2007-2013: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 Program Innowacyjna Gospodarka, 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Województwo Zachodniopomorskie - Meklemburgia- Pomorze 
Przednie / Brandenburgia 
Wytyczne do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
www.rpo.wzp.pl  
www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

Literatura uzupełniająca: 
 

 

 

http://www.rpo.wzp.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

 332 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

Kierunek : Administracja  
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B15 Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji  

 
Tryb studiów 

   Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy Rok Semestr Rodzaj zajęd: 

stacjonarne     3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II III wykład 15 

Prowadzący przedmiot : 

Wymagania wstępne:    

Cele przedmiotu:     
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu socjologii organizacji, nabycie podstawowych umiejętności związanych z 
socjologiczną analizą organizacji społecznych  

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, konwersatoria, prezentacje 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Przedmiot, metody i teorie występujące na gruncie socjologii organizacji. 
2. Integracja społeczna – poziomy integracji systemów społecznych, metody integracji systemów społecznych  
3. Typologia zachowao w organizacji  
4. Modele zarządzania systemami społecznymi 
5. Kultura organizacyjna – definicja, typologia kultur organizacyjnych  
6. Konflikty w organizacjach społecznych 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin w formie pisemnej (przygotowanie pracy pisemnej) 

Literatura podstawowa:  
C. Sikorski: Zachowania człowieka w organizacji, PWN, Warszawa 2002 
Zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. H. Król, A. Ludwiczyoski; PWN, Warszawa 2006 
J. Zieleniewski: Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1982 
W. Jacher: Zagadnienie integracji systemu społecznego, PWN, Warszawa 1976 
J. Turowski: Socjologia – małe struktury społeczne, TN KUL, Lublin 2000 

Literatura uzupełniająca:  
T. Pszczołowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978 
J. Sutherland, D. Canwell: Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2007 
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Wydział: Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego 

Publicznego 

Kierunek: Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

 KOD Przedmiotu:  10.0V26B13 Nazwa przedmiotu:  System ochrony prawnej w Unii Europejskiej 
                                                                                                                        

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne     5 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II IV Wykłady/dwiczenia 30/15 

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:  wiadomości dotyczące prawa międzynarodowego i prawa organizacji międzynarodowych, w tym 
prawa Unii Europejskiej. 

Cele przedmiotu:   

1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu ochrony prawnej w Unii Europejskiej. 
2. Przekazanie umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z tego zakresu wraz z samodzielnym 

wyciąganiem wniosków. 
 

Metody dydaktyczne: 
Wykłady teoretycznie przedstawiają problematykę z zakresu systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej.  
Oparte są o analizę aktów prawa pierwotnego i wtórnego.  

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Pojęcie ochrony prawnej.  
2. Europejski system ochrony prawnej. 
3. System ochrony prawnej w Unii Europejskiej. 
4. Sądy unijne a sądy krajowe. Pytania prejudycjalne. 
5. System ochrony prawnej w TUE i TWE oraz w Traktacie Lizbooskim. 
6. Europejski Trybunał Sprawiedliwości – skład, wewnętrzna struktura, kompetencje. 
7. Sąd Pierwszej Instancji – skład, wewnętrzna struktura, kompetencje. 
8. Sąd do spraw Służby Publicznej – skład, wewnętrzna struktura, kompetencje. 
9. Postępowanie przed unijnymi Trybunałami. 
10. Rodzaje skarg (skarga przeciwko paostwu członkowskiemu (art. 226-228 TWE), skarga o stwierdzenie nieważności 

aktu wspólnotowego (art. 230 TWE), skarga na bezczynnośd instytucji (art. 232 TWE). 
11. Dochodzenia roszczeo na podstawie prawa Unii Europejskiej. 
12. Odpowiedzialnośd paostw za naruszenie prawa Unii Europejskiej. 
13. Odpowiedzialnośd odszkodowawcza  Unii Europejskiej. 
14. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. 

Forma i warunki zaliczenia:  
Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru, składający się z ok. 20 pytao testowych zamkniętych 

Literatura podstawowa:  
System ochrony prawnej w Unii Europejskiej (red. A. Wyrozumska), Warszawa 2009. 
E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd. 2, Warszawa 2009. 
Ustrój Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2009, częśd V (system ochrony prawnej w Unii Europejskiej). 

 

Literatura uzupełniająca:  
E. Cała-Wacinkiewicz, System instytucji UE z uwzględnieniem postanowieo Traktatu Lizbooskiego, Warszawa 2009. 
M. Górka, Kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego przez paostwa i podmioty prywatne w UE, Toruo 1999 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów:  studia II stopnia  

KOD Przedmiotu:  10.0V26B03 Nazwa przedmiotu: Wykładnia i stosowanie prawa 

 
Tryb studiów 

   Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

Rok Semestr Rodzaj zajęd: 

stacjonarne   
 

 4 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II IV Wykłady/dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot:   

Wymagania wstępne:  wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej 

Cele przedmiotu:   Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami wykładni prawa. Analizowanie koncepcji dokonywania 
wykładni prawa. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Podstawowe pojęcia i metody dokonywania wykładni prawa. 

I. Pojęcie prawa. Pojęcie terminu „przepis prawny”. Rodzaje przepisów prawnych. Sposoby wysławiania przepisów  
w tekstach prawnych. Normy postępowania i inne typy wypowiedzi. Postad słowna normy postępowania. Pojęcie normy 
prawnej. Budowa normy prawnej. Sankcje i ich rodzaje. Norma a przymus. Norma prawna, a przepis prawny. Normy 
prawne i normy pozaprawne. Obowiązek, uprawnienie, kompetencja. Instytucje prawne. 

II. Pojęcie terminu „akt normatywny”. Powiązania aktów normatywnych. Typy aktów normatywnych. Budowa aktu 
normatywnego. Nowelizacja, tekst jednolity, kodeks inkorporacja. 

III. Pojęcie obowiązywania prawa. Prawo zwyczajowe. Precedensy. Doktryna prawnicza i jej opinie. Koncepcja racjonalnego 
prawodawcy i jej rola w wykładni prawa. 

IV. Właściwości tekstów prawnych: Leksyka tekstów prawnych, Zwroty niedookreślone, nieostre i szacunkowe w tekście 
prawnym, Eufemizmy, wulgaryzmy, skróty, skrótowce w tekście prawnym, definicje w tekście prawnym, Zmiany tekstu 
prawnego. 

V. Wykładnia językowa i pozajęzykowa. Porządkująca faza wykładni językowej. Rekonstrukcyjna faza wykładni językowej. 
Percepcyjna faza wykładni językowej i pozajęzykowej. Zintegrowanie wykładni językowej i pozajęzykowej 

VI. Wnioskowanie prawnicze: Wnioskowanie oparte na logicznym wynikaniu norm, Wnioskowania oparte na 
instrumentalnym wynikaniu norm, wnioskowania oparte na założeniu konsekwencji ocen prawodawcy. 

VII. Pojęcie stosowania prawa. Modele stosowania prawa. Fakty prawne. Pojęcie stosunku prawnego. Podmiot, przedmiot, 
treśd stosunku prawnego. Rodzaje stosunków prawnych. Przesłanki odpowiedzialności prawnej. Założenie powszechnej 
znajomości prawa. 

 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin 

Literatura podstawowa:  
M.Zielioski, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, LexisNexis 2008, 

Literatura uzupełniająca:  
R.Piszko Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w prawoznawstwie i w praktyce prawniczej, Szczecin 
2007; 
R.Piszko, Prawo a normy pozaprawne, Szczecin  1996. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia  

KOD Przedmiotu: 10.0V26B15 Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     3 B 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne II IV Wykład / dwiczenia 20/10 

Prowadzący przedmiot :  

Wymagania wstępne:  znajomośd podstaw organizacji i zarządzania  

Cele przedmiotu:   
1. Umiejętnośd praktycznego zastosowania funkcji personalnej w organizacji, identyfikowania determinantów kształtujących 

zarządzanie personelem. 
2. Praktyczne wykorzystanie funkcji merytorycznej z zakresu zarządzania kadrami w organizacji. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako składnik nauk o organizacji i zarządzaniu oraz dyscyplina aplikacyjna; 
2. Człowiek w organizacji; 
3. Funkcja personalna i formy jej rozwoju; 
4. Planowanie, alokacja i doskonalenie zasobów ludzkich w organizacji (rekrutacja – selekcja – adaptacja); 
5. Motywacje. Systemy motywacyjne pracowników; 
6. Rozwój kapitału ludzkiego; 
7. Strategiczne zarządzanie kadrami. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – zaliczenie w formie pisemnej 

Literatura podstawowa:  
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyoski, Warszawa 2008 
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2004 

Literatura uzupełniająca:  
Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Warszawa 2006 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i 
Zarządzania 

Kierunek : Administracja  
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C15 Nazwa przedmiotu: Administracja wobec organizacji pozarządowych 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne I,II I,II,III,IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot : 

Wymagania wstępne:   Znajomośd prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego  

Cele przedmiotu:     
1. Cel poznawczy: Student powinien poznad model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. 
2. Cel dydaktyczny: Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Wybrane zagadnienia dotyczące roli, funkcji i zadao administracji publicznej we współczesnym paostwie 
2. Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadao administracji 
3. Zasada pomocniczości jako wyznacznik relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi 
4. Podstawy prawne oraz zasady działania organizacji pozarządowych w polskim systemie prawnym 
5. Zasady finansowe działalności organizacji pozarządowych – finansowanie działalności ze środków publicznych 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną w formie pisemnej 

Literatura podstawowa:  
M.H. Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008 
A. Ceglarski, Organizacje pożytku publicznego, Warszawa 2005 

Literatura uzupełniająca:  
R. Sowioski, Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym in statu nascendi *w:+ Granice wolności gospodarczej w systemie 
społecznej gospodarki rynkowej, Katowice 2004. 
R. Sowioski, Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem – ogólna charakterystyka zakresu podmiotowego i 
typów współpracy, ZNUS nr 14, Szczecin 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Ekonomii 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C14 Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne I, II I, II, III, IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot: 

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu:   Przedstawienie możliwości związanych z wykorzystaniem analizy finansowej  w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Zaprezentowanie ogólnych założeo prowadzenia analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie. 
Omówienie podstawowych wskaźników  finansowych z zakresu analizy finansowej. 
Wskazanie sposobów wykorzystania analizy wskaźnikowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.  

 Metody dydaktyczne: :  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej 

2. Metody analizy ekonomicznej 

3. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 

4. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 

5. Analiza przepływu środków pieniężnych oraz przepływu kapitału 

6. Analiza kosztów stałych 

7. Analiza produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego 

8. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim 

9. Analiza gospodarowania środkami trwałymi 

10. Analiza gospodarowania maszynami 

11. Analiza wartości przedsiębiorstwa 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  Praca zbiorowa.  Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wrocław 2003, 

Literatura uzupełniająca:  
L. Bednarski, Analiza finansowa, PWE, Warszawa 2002, 
J. Duraj, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1993, 
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2003, 
J. Więckowski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1988. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C09 Nazwa przedmiotu:  Elektroniczna administracja 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne II III wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak 

Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania student powinien: poznad i posługiwad się podstawowymi 
pojęciami z zakresu elektronicznego obrotu administracyjnoprawnego, powinien także poznad zastosowanie nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w administracji, problemy informatyzacji administracji w Polsce, poznad również elektroniczne 
postępowanie administracyjne, a także elektroniczne usługi publiczne. 

 Metody dydaktyczne:  wykład, rozmowa kierowana, dyskusja  

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Społeczeostwo informacyjne – pojęcie, rozwój społeczeostwa informacyjnego w Polsce  
2. Technologie informacyjne i komunikacyjne oraz ich zastosowanie w administracji publicznej  
3. Rozwój elektronicznej administracji w Polsce  
4. Przykłady e-government w świecie  
5. Zasady elektronicznej administracji  
6. Informatyzacja administracji publicznej  
7. Zasady informatyzacji administracji publicznej  
8. Planowanie i projektowanie informatyzacji zadao publicznych  
9. Wymagania dla rejestrów publicznych  
10. Elektroniczne postępowanie administracyjne  
11. Dokument elektroniczny w administracji oraz obieg dokumentów elektronicznych 
12. Podpis elektroniczny i jego zastosowanie w administracji publicznej  
13. Elektroniczny dostęp do informacji publicznej  
14. Pojęcie informacji publicznej oraz drogi udostępniania takiej informacji  
15. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej – ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, ochrona baz 

danych oraz inne ograniczenia 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
G. Szpor, Cz. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2007.  
A. Monarcha-Matlak, Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej Wolters Kluwer Polska 2008.  
W. Wiewiórowski, G. Wierczyoski, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, 
Zakamycze 2006.  
D. Szostek (red.), e-Administracja, prawne zagadnienia informatyzacji administracji, Wrocław 2009. 

Literatura uzupełniająca:  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia uzupełniające magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C13 Nazwa przedmiotu:  Europejskie prawo traktatowe 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

 

polski 

niestacjonarne   wykład 15 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  Zaliczenie przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne 

Cele przedmiotu:  
1. Student posiądzie wiedzę związaną z prawem traktatowym w ujęciu europejskim w zakresie nie tylko założeo 

teoretycznych prawa traktatów, ale także ich stosowania w praktyce. 
2. Student posiądzie umiejętności praktyczne przydatne w przyszłej pracy w zawodowej, w tym w administracji paostwowej, 

zawodach prawniczych, organach samorządowych,  a przede wszystkim w instytucjach i organizacjach międzynarodowych 

 Metody dydaktyczne:  Wykłady teoretycznie przedstawiają problematykę z zakresu europejskiego prawa traktatów 
międzynarodowych. Oparte są o analizę dokumentów międzynarodowych 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Prawo  traktatowe – ogólne założenia. 
2. Definicja umów międzynarodowych. 
3. Rodzaje umów międzynarodowych. 
4. Budowa umów międzynarodowych. 
5. Ius tractauum jako atrybut podmiotowości prawno międzynarodowej.  
6. Europejskie prawo traktatowe – zakres podmiotowy i przedmiotowy. 
7. Powszechne a europejskie prawo traktatowe. 
8. Regionalny charakter europejskiego prawa traktatowego. 
9. Europejskie prawo traktatowe a prawodawcza działalnośd Rady Europy. 
10. Europejskie prawo traktatowe a prawodawcza działalnośd Unii Europejskiej. 
11. Europejskie prawo traktatowe a prawodawcza działalnośd innych międzynarodowych organizacji europejskich.  
12. Europejskie prawo traktatowe a prawodawcza działalnośd paostw europejskich. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2007. 
E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Szczecin 2001. 
A. Łazowski, Traktaty europejskie, Warszawa 2003. 
J. Sozaoski, Współczesne prawo traktatów. Zarys wykładu, Warszawa – Poznao 2003. 
J. Sozaoski, Wspólnotowe a powszechne prawo traktatów – wzajemne relacje a jednośd czy odrębnośd unormowao i 
systemów, Toruo 2004. 
M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 2007. 
J. Sozaoski, Porozumienia międzynarodowe Wspólnot i Unii Europejskiej, Toruo 2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

Kierunek : Administracja  
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C15 Nazwa przedmiotu: Gospodarcza administracja publiczna 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne I,II I,II,III,IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot : 

Wymagania wstępne:   Znajomośd prawa administracyjnego  

Cele przedmiotu:     
Student powinien poznad model funkcjonowania gospodarczej administracji publicznej jako elementu struktury administracji 
publicznej w Polsce 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Rola paostwa w gospodarce – teoretyczne podstawy zachowao paostwa wobec gospodarki 
2. Koncepcja, pojęcie i kryteria wyodrębnienia gospodarczej administracji publicznej 
3. Wybrane zagadnienia dotyczące roli, funkcji i zadao gospodarczej administracji publicznej we współczesnym paostwie 
4. Usytuowanie gospodarczej administracji w strukturze administracji publicznej 
5. Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania gospodarczej administracji publicznej 
6. Zakres działania i kompetencje organów administracji niezespolonej  

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną w formie pisemnej (test) 

Literatura podstawowa:  
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009 

Literatura uzupełniająca:  
C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa  2007 
Prawo administracyjne, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2007 
Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2008  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C06 Nazwa przedmiotu:  Międzynarodowe postępowanie cywilne 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne I, II, I, II, III, IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga-Gieruszyoska 

Wymagania wstępne:  Studenci powinni posiadad co najmniej podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego materialnego. 

Cele przedmiotu:   
Podstawowym celem nauczania jest przekazanie wiadomości z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach 
cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów międzynarodowych, których RP jest sygnatariuszem. W toku wykładu zostaną 
również uwzględnione niezbędne wiadomości odnoszące się do przepisów prawa wspólnotowego, także dotyczących np. doręczeo 
na obszarze UE.  
Szczegółowym celem jest nabycie przez studentów: 

1. umiejętności praktycznego wykorzystania usystematyzowanej wiedzy z zakresu międzynarodowego postępowania 
cywilnego; 

2. umiejętności przygotowania prostych pism procesowych zgodnie z regulacjami prawa europejskiego i międzynarodowego; 
3. umiejętności określania statusu procesowego podmiotów o różnych formach organizacyjno-prawnych na obszarze RP i 

Unii Europejskiej w zakresie spraw cywilnych z elementem zagranicznym.. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego z elementami metod o charakterze praktycznym (np. analiza kazusów) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Systematyka źródeł międzynarodowego postępowania cywilnego  
2. Jurysdykcja krajowa w procesie cywilnym 
3. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym  
4. Problematyka zwolnienia spod jurysdykcji krajowej 
5. Zdolnośd sądowa i procesowa w międzynarodowym postępowaniu cywilnym 
6. Koszty w międzynarodowym postępowaniu cywilnym 
7. Pomoc prawna w wymiarze międzynarodowym 
8. Doręczenia w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym 
9. Uznanie orzeczeo sądów zagranicznych i ugód przed tymi sądami  
10. Wykonalnośd orzeczeo sądów zagranicznych i ugód przed tymi sądami  
11. Międzynarodowe postępowanie cywilne w prawie wspólnotowym 
12. Europejski kodeks postępowania cywilnego – marzenie czy rzeczywistośd  

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną (test) 

Literatura podstawowa:  
Ciszewski J., Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa 2007 
Wybór dokumentów do nauki międzynarodowego postępowania cywilnego. T. 1-2. Wybór i oprac. E. Cała, K.Flaga-
Gieruszyoska, I. Gawłowicz. Szczecin 2002              

Literatura uzupełniająca:  
Ciszewski J., Erecioski T., Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2000 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1096-1217 KPC oraz aktów prawnych UE regulujących 
międzynarodowe postępowanie cywilne, T. 3, red. Kazimierz Piasecki, Warszawa 2007 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia uzupełniające magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C10 Nazwa przedmiotu:  Międzynarodowe prawo podatkowe 

Tryb 
studiów 

      Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS:  

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy Rok Semestr Rodzaj zajęd:  

stacjonarne           
 
 
1 

  
 
 
C 

  
 
 
polski 

      

      

niestacjo-
narne 

 I,II  I,II,III,IV  konwersatoria  15 

      

      

Prowadzący przedmiot : dr Anna Zalcewicz 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu prawa podatkowego 

Cele przedmiotu:  
1. Przedstawienie podstawowych zagadnieo i pojęd z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz zaprezentowanie zarysu 

systemów podatkowych paostw obcych w kontekście rozważao nad problemami wynikającymi z wprowadzania do tych systemów 
niektórych zasad podatkowych dla międzynarodowych podatkowych stanów faktycznych. 

2. Wprowadzenie w problematykę międzynarodowego podwójnego opodatkowania poprzez wskazanie przyczyn nakładania się podatków, 
regulacji i metod służących unikaniu podwójnego opodatkowania, a także problemów związanych z uchylaniem się od opodatkowania. 

3. Zaprezentowanie obowiązujących regulacji prawnych wspólnotowego prawa podatkowego wywierających wpływ na rodzime porządki 
prawne paostw UE. 

Metody dydaktyczne:  Konwersatorium z elementami wykładu (przekazywanie zagadnieo do dyskusji przed kolejnymi zajęciami).  

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Tematyka konwersatoriów: 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego 
2. Międzynarodowe podwójne opodatkowanie 

 pojęcie podwójnego opodatkowania w aspekcie ekonomicznym i prawnym, 

 regulacje służące unikaniu podwójnego opodatkowania, 

 sposoby unikania podwójnego opodatkowania. 
3. Konwencja Modelowa OECD 

 zakres podmiotowy i przedmiotowy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 

 unormowania umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dotyczące dochodów biernych, 

 unormowania umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dotyczące pozostałych dochodów. 
4. Oazy (raje) podatkowe 
5. Charakterystyka systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej 
6. Podstawowe zagadnienia prawa podatkowego Unii Europejskiej 

 harmonizacja prawa podatkowego UE – podstawy prawne, zakres i kierunki, 

 dyrektywy jako źródło europejskiego prawa podatkowego, 

 interpretacja europejskiego prawa podatkowego. 
 

Forma i warunki zaliczenia:  Zaliczenie na podstawie zaliczeo cząstkowych (ocena będąca średnią liczbą punktów za rozwiązanie przez 
studentów testów jednokrotnego wyboru na poszczególnych zajęciach) 

Literatura podstawowa:  
J. Białobrzeski, Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2000, 
H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, Warszawa 2006, 
R. Krasnodębski, Raje podatkowe w XXI wieku, Prawo i Podatki 2006, nr 1. 

Literatura uzupełniająca:  
A. Biegalski, J.Fiszer, Zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu – wybrane zagadnienia, Prawo i Podatki 2008 nr 10 i 11. 
B. Brzezioski, J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja Prawa podatkowego UE i Polski, Warszawa 1998, 
K. Karpus, Systemy podatków lokalnych w wybranych paostwach europejskich, Toruo 2003, 
A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, Warszawa 2009, 
T. Lipowski, Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Warszawa 2004, 
H. Litwioczuk, Dyrektywy podatkowe WE, Warszawa 1995, 
D. Mączyoski, Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, Warszawa 2004, 
J. Tkaczyk, M. Zdyb, Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2006 
M. Uss, Cele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2008, nr 3-4, 
K. Wach, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Kraków 2005, 
R. Wolaoski, System podatkowy w Polsce (cz. III Systemy podatkowe oraz harmonizacja podatków w paostwach UE), Warszawa 2009, 
Prawo podatkowe – częśd ogólna i szczegółowa pod red. W. Wójtowicz (rozdz. VI Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego), 
Warszawa 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

Kierunek : Administracja  
Rodzaj studiów  studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C15 Nazwa przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie administracji niezespolonej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne I,II I,II,III,IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot : 

Wymagania wstępne:   Znajomośd prawa administracyjnego  

Cele przedmiotu:     
1. Cel poznawczy: Student powinien poznad model funkcjonowania administracji publicznej niezespolonej jako elementu 

struktury administracji publicznej w Polsce 
2. Cel dydaktyczny: Student powinien zdobyd wiedzę z zakresu administracji publicznej niezespolonej 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Koncepcja administracji niezespolonej 
2. Wybrane zagadnienia dotyczące roli, funkcji i zadao administracji publicznej we współczesnym paostwie 
3. Usytuowanie administracji niezespolonej w strukturze administracji publicznej 
4. Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania administracji niezespolonej 
5. Organy administracji niezespolonej  
6. Zakres działania i kompetencje organów administracji niezespolonej  

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną w formie pisemnej 

Literatura podstawowa:  
Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:  
J. Sługocki, Prawo administracyjne, Kraków 2003 
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Wydział: Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 
 

 
Kierunek / Specjalnośd: Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia uzupełniające magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:   
10.0V26C13 

 
 Nazwa przedmiotu:  Podstawy prawa organizacji międzynarodowych                                                              
                                                                                                                        

Tryb 
studiów 

 
Rok  

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd:

 3
  

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS:  

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne      
 
 
 

1 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

polski 

   

   

niestacjo-
narne 

I I wykłady 15 

   

   

Prowadzący przedmiot: dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz 

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości dotyczące prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych 

Cele przedmiotu:   
1. Głównym założeniem zajęd jest zaznajomienie Studentów z działającymi na arenie międzynarodowej organizacjami 

międzynarodowymi a także z ich dorobkiem. 
2. Student powinien posiąśd umiejętności praktyczne przydatne w przyszłej pracy w zawodowej, w tym w administracji paostwowej, 

zawodach prawniczych, organach samorządowych,  a przede wszystkim w instytucjach i organizacjach międzynarodowych 

 Metody dydaktyczne: 
Wykłady teoretycznie przedstawiają problematykę z zakresu prawa organizacji międzynarodowych.  
Oparte są o analizę dokumentów międzynarodowych.  

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Organizacje międzynarodowe jako uczestnicy stosunków międzynarodowych – definicja, rodzaje, podziały. 
2. Podmiotowośd organizacji międzynarodowych. Opinia doradcza MTS z 1949 r. 
3. Organizacja Narodów Zjednoczonych – jako organizacja powszechna. 
4. Geneza ONZ. Działalnośd ONZ w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeostwa międzynarodowego.  
5. System Narodów Zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. 
6. Struktura ONZ: Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeostwa, Rada Społeczno – Gospodarcza, Międzynarodowy Trybunał 

Sprawiedliwości.  
7. Rada Europy – jako organizacja regionalna. 
8. Geneza RE. Działalnośd RE w zakresie m.in. ochrony praw człowieka, ochrony zdrowia, sportu, kultury, dziedzictwa 

archeologicznego, koprodukcji filmowej etc. 
9. Struktura RE. 
10. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. 
11. Pakt Północnoatlantycki – jako organizacja wojskowa. 
12. Geneza NATO. Struktura NATO (polityczna i wojskowa). 
13. Działalnośd NATO (operacje pokojowe, misje pokojowe. 
14. Unia Europejska jako organizacja o charakterze integracyjnym. 
15. Struktura UE. Unia Europejska a Wspólnoty Europejskie. 
16. Prawo pierwotne a prawo wtórne UE. UE a Traktat Lizbooski. 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Zaliczenie  w formie testu jednokrotnego wyboru, składający się z ok. 15 pytao testowych zamkniętych 
Literatura podstawowa:  

E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego, wyd. 2, Warszawa 2009. 
J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2006 
E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalnośd, Warszawa 2006. 

 

Literatura uzupełniająca:  
E. Cała-Wacinkiewicz, System instytucji UE z uwzględnieniem postanowieo Traktatu Lizbooskiego, Warszawa 2009. 

 

 



 

 

 346 

 
 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Ekonomii 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia uzupełniające magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C14 Nazwa przedmiotu:  Podstawy sprawozdawczości finansowej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 1 
 

C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne   wykład 15 

Prowadzący przedmiot 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości z zakresu finansów przedsiębiorstwa 

Cele przedmiotu:   
1. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej. 
2. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy dotyczącej pomiaru i dokumentowania zdarzeo  gospodarczych, 

dokonywania typowych zapisów księgowych w przedsiębiorstwie, 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. 
2. Bilans i jego zawartośd informacyjna. 
3. Aktywa trwałe. 
4. Aktywa obrotowe. 
5. Kapitał własny 
6. Zobowiązania i rezerwy. 
7. Rachunek zysków i strat. 
8. Polityka bilansowa a fałsz w prawie bilansowym. 

 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  Gabrusewicz W., Sprawozdawczośd finansowa, Poznao 2005. 

Literatura uzupełniająca:  
Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Warszawa 2007.  
Schneider K., Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych i średnich firmach, Szczecin 1998. 
Jaruga A. (red.), Jednostkowe sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Warszawa 
2005. 
Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdao finansowych, Warszawa 2005. 
Tracy J.A., Jak czytad sprawozdania finansowe, Gliwice 2004. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Postępowania Cywilnego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C06 Nazwa przedmiotu:  Postępowanie upadłościowe i naprawcze 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne II IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Kinga Flaga -Gieruszyoska 

Wymagania wstępne:  Student powinien mied podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego oraz prawa 
cywilnego procesowego, a także znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów 
prawnych etc.). 

Cele przedmiotu:   Podstawowym celem nauczania jest przekazanie wiadomości z zakresu postępowania upadłościowego, a także 
podstawowych wiadomości dotyczących postępowania naprawczego. W toku wykładu zostaną również uwzględnione niezbędne 
wiadomości odnoszące się do transgranicznego i europejskiego postępowania upadłościowego, z uwzględnieniem przepisów 
prawa wspólnotowego. Szczegółowym celem jest: 

- przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu postępowania upadłościowego i naprawczego z 
uwzględnieniem zagadnieo ekonomicznych; 

- zapoznanie studentów z najistotniejszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi postępowania upadłościowego i 
naprawczego w innych krajach europejskich. 

 Metody dydaktyczne:  Metoda nauczania teoretycznego z elementami aktywizującymi studentów 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie oraz funkcja postępowania upadłościowego i naprawczego  
2. Typologia postępowania upadłościowego  
3. Źródła postępowania upadłościowego i naprawczego. Postępowanie upadłościowe i naprawcze a inne postępowania  
4. Zasady postępowania upadłościowego i naprawczego  
5. Zdolnośd upadłościowa  
6. Podstawy upadłości  
7. Organy postępowania 
8. Uczestnicy postępowania upadłościowego 
9. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości 
10. Skutki ogłoszenia upadłości  
11. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości – zagadnienia ogólne  
12. Likwidacja masy upadłości  
13. Układ w postępowaniu upadłościowym  
14. Odrębne postępowania upadłościowe 
15. Europejskie postępowanie upadłościowe 

Postępowanie naprawcze. Układ   

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną (test) 

Literatura podstawowa:  
K. Flaga-Gieruszyoska, Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2008 r. 
D. Zienkiewicz, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2007 r. 

Literatura uzupełniająca:  
Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze, Kraków 2003 r.  
Świeboda Z., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2003 r. 
Witosz A., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006 r.  
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C10 Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe Unii Europejskiej 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne   wykład 15 

Prowadzący przedmiot   

Wymagania wstępne:   poznanie siatki pojęciowej prawa finansowego oraz nabycie umiejętności wykorzystania konstrukcji 
właściwych prawu finansowemu w praktyce 

Cele przedmiotu:   
Student powinien nabyd umiejętności rozumienia zjawisk procesów zachodzących w gospodarce finansowej Unii Europejskiej,  
a także rozumied specyfikę gospodarki finansowej i regulującego ją prawa finansowego Unii Europejskiej. 

 Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego, metoda aktywizująca, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Zagadnienia finansowo-prawne związków Polski ze Wspólnotą Europejską. 
2. Zasady funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. 
3. Znaczenie przystąpienia Polski do strefy Euro. 
4. Charakterystyka instytucji finansowych działających w Unii Europejskiej. 
5. Dochody i wydatki budżetu Unii Europejskiej. 
6. Charakterystyka najistotniejszych funduszy UE. 
7. Warunki absorpcji środków unijnych przez polskich beneficjentów. 
8. Harmonizacja podatkowa w UE. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin 

Literatura podstawowa:    
C. Kosikowski „Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce” Warszawa 2005 r. 
L. Oręziak  „Finanse Unii Europejskiej” Warszawa 2004 r. 

 

Literatura uzupełniająca:   
pod red. B. Bernasia „Finanse Unii Europejskiej” Warszawa 2005 
B. Woźniak „Pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej: (w:) :Finanse publiczne wobec procesów globalizacji” Gdaoska-
Jurata 2003 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia  

KOD Przedmiotu:  10.0V26C05 Nazwa przedmiotu:  Prawo własności intelektualnej 

Tryb studiów   
Rok  

  
Semestr  

  
Rodzaj zajęd:   

Liczba godzin  Punkty 
ECTS:  

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne          1  C 
Przedmiot do 
wyboru 

polski 

niestacjonarne  II III  wykład  15 

Prowadzący przedmiot:  dr Joanna Szyjewska-Bagioska 

Wymagania wstępne:  Do czynnego uczestnictwa w zajęciach niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego: 
stosunku cywilnoprawnego, podmiotowości cywilnoprawnej, praw podmiotowych i ich ochrony oraz dokonywania czynności 
prawnych.  

Cele przedmiotu: Celem zajęd dydaktycznych jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa 
autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz ochrony dóbr osobistych.  W toku zajęd student powinien 
uzyskad wiedzę pozwalającą mu na zidentyfikowanie dóbr intelektualnych podlegających ochronie oraz informacje o skutkach 
naruszenia praw podmiotowych podmiotów uprawnionych.  

 Metody dydaktyczne:  wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu:   
1. Źródła prawa własności intelektualnej: polskie ustawy, konwencje międzynarodowe, dyrektywy obowiązujące w Unii 

Europejskiej 
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: przedmiot prawa autorskiego, podmioty 

uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych i majątkowych prawa autorskiego 
3. Dualizm praw autorskich: autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste. Ochrona autorskich praw 

majątkowych i autorskich praw osobistych. Czas trwania autorskich praw majątkowych. Dozwolony użytek 
chronionych utworów. 

4. Przejście autorskich praw majątkowych: umowy o skutku rozporządzającym, umowy licencyjne. Najważniejsze zapisy 
umów 

5. Zasady ochrony programów komputerowych. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji. Charakterystyka praw 
pokrewnych (istota, podmioty uprawnione). Fundusz Promocji Twórczości. Przestępstwa przeciwko prawu 
autorskiemu i prawom pokrewnym 

6. Prawo własności przemysłowej: ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej. Przepisy ogólne. 
Patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji – charakterystyka praw. Zasada pierwszeostwa. Zasada kumulatywnej 
ochrony 

7. Pojęcie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego i znaku towarowego 
8. Ochrona dóbr osobistych. Art. 23, 24, 448 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną: test  

Literatura podstawowa:   
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. M. Poźniak - Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Lublin 2006 
Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki. T. Szymanek, Warszawa 2008 

Literatura uzupełniająca:   
Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, red. J. Barta, Warszawa 2005,  
System prawa prywatnego. Prawo autorskie. Tom 13, J. Barta, J. Błeszyoski, M. Czajkowska – Dąbrowska, T. Grzeszak, S. 
Grzybowski, M. Kępioski, R. Markiewicz, A. Nowicka, M. Poźniak – Niedzielska, J. Preussner – Zamorska, E. Traple, 
Wojciechowska, E. Wojnicka, Warszawa 2003 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26C07 Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe 

Tryb 
studiów 

  
Rok 

  
Semestr 

  
Rodzaj zajęd:  

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS:  

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

  
 
 

1 

 
 
 

C 

 
 
 

polski 

niestacjo-
narne 

I I wykłady 15 

      

      

Prowadzący przedmiot  ks. dr Grzegorz Harasimiak 

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości dotyczące historii i problemów społecznych. 

Cele przedmiotu:  
1.   Ukazanie umiejscowienia i nadawanego znaczenia religii we współczesnych społeczeostwach. 
2. Wskazanie podstaw przyjmowanych w uregulowaniu podejścia do religii w prawie krajowym, wspólnotowym (Unii 

Europejskiej) i przyjmowane standardy na forum międzynarodowym (w tym problematyka konkordatów). 
3. Zapoznanie z prawodawstwem dotyczącym związków wyznaniowych i instytucjami polskiego prawa wyznaniowego. 
4. Wskazanie jak trudne zagadnienie życia społecznego może byd ujmowane w regulacje prawne (wskazanie bogactwa 

możliwych rozwiązao oraz ich ratio legis). 

 Metody dydaktyczne:  
1. Klasyczna forma wykładu 
2. Przekazywanie wiedzy teoretycznej oparte o posiadane już przez studentów ogólne wiadomości i doprowadzanie do 

wysuwania własnych wniosków. 
3. Aktywizowanie studentów przez analizę konkretnych rozwiązao prawnych i ukazywanie ich konsekwencji 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Umiejscowienia i nadawanego znaczenia religii na przestrzeni wieków oraz współcześnie. 
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęd związanych z prawem wyznaniowym 
3. Problem wolności religijnej i przyjmowane w tym zakresie standardy międzynarodowe oraz krajowe. 
4. Modele uregulowao stosunków paostwo – różne związki wyznaniowe. 
5.  Prawa człowieka a wolnośd religijna (w tym problematyka konieczności ograniczeo, reglamentacja swobody kształtowania 

związków wyznaniowych a sekty). 
6. Podstawowe zasady przyjęte w polskim prawie wyznaniowym. 
7. Analiza stanu prawnego (ochrona wolności religijnej, wolnośd tworzenia związków wyznaniowych, konkretne aspekty 

życia publicznego dotyczące różnych sfer życia ludzkiego, z zwłaszcza: małżeostwa, dopuszczalności kultu, szkolnictwa i 
wychowania religijnego, stosunków majątkowych, osobowości prawnej związków wyznaniowych, skutków 
cywilnoprawnych działalności związków wyznaniowych 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
J.Krukowski : Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007. 
A.Mezglewski, P.Stanisz, H.Misztal: Prawo wyznaniowe, Warszawa 2008. 

M.Pietrzak: Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999. 
 

Literatura uzupełniająca:  
W. Uruszczak, Z. Zarzycki: Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów, Kraków 2003. 
W.Góralski: Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2003. 
W.Góralski: Adamczewski W., Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994 
 J.Krukowski, O.Theisen: Religia i wolnośd religijna w Unii Europejskiej, Kultura i prawo t. III Lublin 2003. 

 

http://www.empik.com/wyszukiwarka/wyniki?q=Artur+Mezglewski+Piotr+Stanisz+Henryk+Misztal&_dyncharset=UTF-8
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Wydział Prawa i Administracji US Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

 KOD Przedmiotu:  10.0V26C10  Nazwa przedmiotu:  Publiczne prawo bankowe                                                                                

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne     1 
 

C 
Przedmiot do 

wyboru 

Język polski 

niestacjonarne II IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot: dr Magdalena Fedorowicz 

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu prawa i prawoznawstwa. Podstawy prawa europejskiego i 
finansowego. 

Cele przedmiotu:   
Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę z zakresu  publicznego prawa bankowego oraz umiejętnośd 
identyfikowania i analizowania podstawowych i problemowych zagadnieo wynikających z ustawy Prawo bankowe, ustawy 
o BFG, ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych, ustawy o NBP oraz z zakresu bankowości spółdzielczej. 

 Metody dydaktyczne:  analiza dogmatyczna i teoretyczna przepisów polskiego i europejskiego prawa bankowego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Źródła prawa polskiego prawa bankowego.  
2. Pojęcie banku, instytucji kredytowej, instytucji finansowej, SKO-K, czynności bankowe, tworzenie i rodzaje 

banków.  
3. Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej przez instytucje kredytowe w RP.  
4. Rachunki bankowe.  
5. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków.  
6. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowao.  
7. Gwarancje, poręczenia i akredytywy.  
8. Emisja bankowych papierów wartościowych.  
9. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków.  
10. Gospodarka finansowa banków.  
11. NBP jako bank centralny paostwa.  
12. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.  
13. Banki hipoteczne i listy zastawne.  
14. Banki spółdzielcze.  
15. Nadzór KNF nad działalnością banków.      

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2008  
Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Bydgoszcz – Gdaosk 2004. 
Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz - Mordel K., Polskie prawo bankowe, Warszawa 2006. 
Jurkowska A. M., Prawo bankowe Unii Europejskiej – licencjonowanie działalności bankowej, Bydgoszcz – Gdaosk 
2003. 
Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, C. H. Beck 2008. 
Prawo bankowe, praca zbiorowa pod redakcją E. Fojcik – Mastalskiej, Wrocław 2009. 
Smykla B., Prawo bankowe – komentarz, Warszawa 2005. 
Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003. 

Literatura uzupełniająca:    
Baka W., Bankowośd europejska, PWE 2005. 
Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007. 
Masiota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze, C. H. Beck 2003. 
Zoll F. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, tom 1 i 2, Zakamycze 2005. 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów studia niestacjonarne II stopnia  

KOD Przedmiotu:  10.0V26C15 Nazwa przedmiotu: Samorząd gospodarczy i zawodowy 

Tryb 
studiów 

      Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS:  

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy Rok Semestr Rodzaj zajęd:  

stacjonarne      
 
 

1 
 
 

 
 
 

C 
 

 
 
 

polski 

   

   

niestacjo-
narne 

I,II I,II,III,IV wykład 15 

      

      

Prowadzący przedmiot : 

Wymagania wstępne:   Znajomośd Prawa gospodarczego publicznego 

Cele przedmiotu:    
1. Cel poznawczy: Student powinien zdobyd usystematyzowaną wiedzę na temat prawnej koncepcji samorządu 

gospodarczego i zawodowego na tle teorii odnoszących się do funkcjonowania społeczeostwa i paostwa. 
2. Cel dydaktyczny: Student powinien ugruntowanie i poszerzyd wiadomości na temat  samorządu gospodarczego i 

zawodowego funkcjonującego we współczesnym paostwie. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Geneza samorządu gospodarczego i zawodowego w Europie; 

2. Samorządy jako rodzaj korporacji prawa publicznego i organizacje o celach sektorowych i branżowych; 
3. Samorząd gospodarczy i zawodowy w społeczeostwie obywatelskim; 
4. Samorząd gospodarczy i zawodowy jako forma decentralizacji; 
5. Prawna koncepcja samorządu gospodarczego i zawodowego; 
6. Formy zorganizowania samorządu gospodarczego i zawodowego; 
7. Samorządy gospodarcze – przykłady, specyfika i cechy istotne; 
8. Samorządy zawodowe – przykłady, specyfika i cechy istotne. 

 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną ; w formie pisemnej 

Literatura podstawowa:  
Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznao 2008 

Literatura uzupełniająca:  
R. Sowioski, Wolnośd i ustawowa swoboda działalności gospodarczej, Wrocław 2007 
R. Sowioski, Funkcje samorządów terytorialnych, zawodowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych w procesie 
integracji w  Europie [w:]  Przebaczenie, rozliczenie, pojednanie – Globalne i lokalne problemy współczesnej Europy, red. Z. 
Drozdowicz, Poznao 2002 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego 
 

Kierunek : Administracja  
Rodzaj studiów Studia Niestacjonarne II Stopnia 

  
KOD Przedmiotu:  

 

10.0V26C16 

 Nazwa przedmiotu: System samorządu terytorialnego a organizacje pozarządowe 

Tryb 
studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd:

 
 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS:  

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne      
 
 
 

1 

 
 
 
 

fakultatywny 

 
 
 
 

polski 

   

   

niestacjo-
narne 

I i II II i IV wykład 15 

   

   

Prowadzący przedmiot dr Ewa Koniuszewska 

Wymagania wstępne:  W wyniku zorganizowanego procesu nauczania studenci powinni posiadad wiadomości na temat organizacji  
i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz zasad i form ich współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Cele przedmiotu:   
Zasadniczym celem zajęd jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawnych form organizacji samorządowych, 
zasad i modeli ich współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz sposobów pozyskiwania przez organizacje środków na 
potrzeby prowadzonej działalności. 

Metody dydaktyczne:  
Podstawową metodą stosowaną w trakcie zajęd jest analiza obowiązujących rozwiązao prawnych oraz stanowiska polskiej doktryny.  
W szerokim zakresie omawiane jest orzecznictwo sądowe. 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. System samorządu terytorialnego 
2. Prawne regulacje działalności pożytku publicznego w Polsce 
a) geneza i przesłanki uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy przepisy wprowadzające 

ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
b) pojęcie organizacji pozarządowej 
c) pojęcie działalności pożytku publicznego 
d) nabycie statusu organizacji pożytku publicznego i jego następstwa 
3. Formy prawne organizacji pozarządowych: stowarzyszenia i fundacje 
4. Zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
a) zasada pomocniczości 
b) zasada suwerenności stron 
c) zasada partnerstwa 
d) zasada efektywności 
e) zasada uczciwej konkurencji 
f) zasada jawności 
5. Formy wspierania organizacji pozarządowych ze środków publicznych 
a) zlecanie 
b) informowanie 
c) konsultowanie 
d) tworzenie wspólnych zespołów 
6. Obszary współpracy 
7. Programy współpracy 
a) zasady opracowania programów współpracy 
b) przykłady programów współpracy 
8. Aktualne problemy i dylematy organizacji pozarządowych w Polsce i na świecie  

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną ;pisemna, test 

Literatura podstawowa:  
Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka paostwa, pod red. Marka Rymszy, Warszawa 2007. 
Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, pod red. G. Makowskiego, T. Schimanka, Warszawa 2008. 
M. Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca:  
Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych po wejściu w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, Warszawa 2005. 
U progu zmian. Pięd lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2008.  
J. Blicharz, A. Huchla, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2008. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Finansowego 

Kierunek:  Administracja 
Rodzaj studiów studia II stopnia uzupełniające magisterskie 

 KOD Przedmiotu: 10.0V26C10  Nazwa przedmiotu:   Systemy finansowania samorządu terytorialnego                                                                         

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd:

 
 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne     1 
 

C 
Przedmiot 
do wyboru 

Język 
polski niestacjonarne II III Wykład 15 

Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski 

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych wybranych 
paostwach.  

Cele przedmiotu: Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy  z zakresu materialnych podstaw funkcjonowania 
samorządu terytorialnego oraz głównych źródeł dochodów własnych i dochodów zasilających. Przedstawienie głównych 
elementów konstrukcyjnych podatkowych i niepodatkowych źródeł dochodów, zasad planowania finansowego, w tym 
budżetowego oraz odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego.  

Metody dydaktyczne: Wykład poświęcony prezentacji podstawowych regulacji prawnych dotyczących gospodarki 
finansowej samorządu terytorialnego z aktywnym udziałem studentów (wyjaśnianie w trakcie dyskusji problemów 
zgłaszanych przez studentów).  

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Znaczenie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako źródła i szczególnego rodzaju standardu dla podstaw 

gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  
2. Główne założenia projektu Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego w kontekście rozwiązao finansowo-

prawnych.  
3. Problematyka finansowania jednostek samorządu terytorialnego w konstytucjach wybranych paostw (np. 

Konfederacji Szwajcarskiej, RFN, Republiki Francuskiej, Włoch, Hiszpanii, Portugalii).  
4. Systemy wyrównywania poziomu potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie 

Polski oraz innych wybranych paostw (np. RFN, Republiki Czech, Republiki Litwy, Republiki Francuskiej). 
5. Wybrane podatki lokalne jako źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie Republiki 

Francuskiej, Włoch, RFN, Republiki Litwy, Republiki Czech). 
6. Ustalanie i przekazywanie subwencji i dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.  
7. Wybrane aspekty procedury budżetowej (organy odpowiedzialne za przygotowanie projektu uchwały budżetowej, 

podjęcie uchwały budżetowej, jej wykonywanie oraz sprawowanie kontroli wykonania budżetu).  
8. Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie terytorialnym. 
9. Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego (organy nadzoru, środki nadzoru). 
10. Wybrane aspekty gospodarki finansowej związków komunalnych i innych form wspólnego wykonywania zadao 

przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Forma i warunki zaliczenia:  Test jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte)  

Literatura podstawowa:  
Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, pod red. E. Ruśkowskiego i B. Dolnickiego, Oficyna Wydawnicza 
Branta 2007. 
E. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
R. Chrabąszcz, J. Hausner, S. Mazur, Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowo-wschodniej, 
Kraków 2003. 
Samorząd terytorialny w wybranych paostwach europejskich, pod red. A. K. Piaseckiego, Annales Univ. Paedagogicae 
Cracociensis. Studia Politologica IV, Kraków 2010. 
R. Stasikowski, Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej 
Polskiej , Bydgoszcz-Katowice 2005. 
Władza paostwowa i administracja publiczna w paostwach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. M. Baraoskiego, 
Toruo 2009. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

Kierunek : Administracja  
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V26B03 Nazwa przedmiotu:  Techniki normotwórcze 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 1 C 
Przedmiot 
do wyboru 

polski 

niestacjonarne II III wykład 15 

Prowadzący przedmiot:  dr  Robert Piszko 

Wymagania wstępne:  wiadomości językowe na poziomie szkoły średniej 

Cele przedmiotu:  Zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami redagowania tekstów prawnych  i innych mających sens prawny 
oraz z  konsekwencjami naruszania tych reguł redagowania tekstów prawnych  i innych mających sens prawny  

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Pojęcie prawa. 
Pojęcie terminu „akt normatywny". 
Powiązania aktów normatywnych. 
Typy aktów normatywnych. 
Budowa aktu normatywnego 
Pojęcie terminu "przepis prawny" 
Rodzaje przepisów prawnych. 
Sposoby wysławiania przepisów w tekstach 
prawnych. 
Właściwości tekstów prawnych: 
Leksyka tekstów prawnych, 
Zwroty niedookreślone, nieostre i szacunkowe w tekście prawnym, 
Eufemizmy, wulgaryzmy, skróty, skrótowce w tekście prawnym, 
Definicje w tekście prawnym, 
Zmiany tekstu prawnego. 
Wykładnia językowa i pozajęzykowa 
Porządkująca faza wykładni językowej 
Rekonstrukcyjna faza wykładni językowej 
Percepcyjna faza wykładni językowej 
Zintegrowanie wykładni językowej i pozajęzykowej 
Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, 
Typowe sytuacje prawne i wyznaczające je przepisy prawne, 
Technika prawodawcza 
 Urzędowe zbiory zasad techniki prawodawczej 
Projekt ustawy 
Zmiana ustawy 
Tekst jednolity 
Projekt aktu wykonawczego 
Projekty aktów prawa miejscowego 
Typowe środki techniki prawodawczej 
Zintegrowanie tworzenia , redagowania i wykładni prawa 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie  z oceną 

Literatura podstawowa:  
S.Wronkowska, M.Zielioski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wyd.Sejmowe 2004 S.Wronkowska, M.Zielioski, 
Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, URM 1993. 

Literatura uzupełniająca:  
R.Piszko, Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w prawoznawstwie i w praktyce prawniczej, Szczecin 
2007. 
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Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego  
i Zarządzania 

Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu: 10.0V26C15 Nazwa przedmiotu: Teoria organizacji i zarządzania 

 
Tryb studiów 

 
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne     1 
 

C 
 

polski 

niestacjonarne I,II I,II,III,IV wykład 15 

Prowadzący przedmiot :  

Wymagania wstępne:  znajomośd podstawowych pojęd mikroekonomii, makroekonomii i administracji 

Cele przedmiotu:   
1. Zrozumienie struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji oraz roli wiedzy z zakresu organizacji i 

zarządzania. 
2. Stosowanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w praktyce funkcjonowania administracji publicznej. 
3. Stosowanie podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami. 

 Metody dydaktyczne:  metoda nauczania teoretycznego, rozmowa kierowana, dyskusja 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Teoria  organizacji jako interdyscyplinarna i kompleksowa dziedzina nauki; 
2. Ewolucja myśli organizatorskiej; 
3. Organizacja – jako obiekt badao; 
4. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, biurokracja; 
5. Proces podejmowanie decyzji. Funkcje administracyjne; 
6. Struktura organizacyjna. Rodzaje struktur organizacyjnych; 
7. Typy organów; 
8. Centralizacja, decentralizacja, koncentracja i dekoncentracja w administracji; 
9. Współdziałanie struktur administracyjnych z otoczeniem; 
10. Działania reorganizujące i reformujące w administracji. 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę – zaliczenie w formie pisemnej 

Literatura podstawowa:  
Podstawy organizacji i zarządzania, red. B. Dobrodziej, Szczecin 2004 

Literatura uzupełniająca:  
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2008 
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Wydział: Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego 
Publicznego i Zarządzania 
 

 
Kierunek : Administracja 
Rodzaj studiów: studia II stopnia uzupełniające magisterskie 

  
KOD Przedmiotu:  10.0V26C15 

 
 Nazwa przedmiotu:  Zamówienia publiczne                                                              
                                                                                                                        

Tryb 
studiów 

 
Rok  

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd:

 
 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS:  

Typ 
przedmiotu 

Język wykładowy 

stacjonarne      
 
 
 

1 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

polski 

   

   

niestacjo-
narne 

I,II I,II,III,IV wykłady 15 

   

   

 

Prowadzący przedmiot:  

 

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości dotyczące prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego  

Cele przedmiotu:   
1. Podstawowym celem jest określenie istoty aktualnego modelu (konstrukcji) zamówieo publicznych w prawie 

polskim. 
2. Poza przekazaniem studentom ogólnej wiedzy na temat systemu zamówieo publicznych w Polsce – celem jest 

szczegółowa analiza wybranych zagadnieo z zakresu prawa zamówieo publicznych. 
3. Podstawowym celem dydaktycznym jest przekazanie umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z 

zakresu prawa zamówieo publicznych wraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków. 

 Metody dydaktyczne: 
1. Wykłady przedstawiają problematykę z zakresu prawa zamówieo publicznych w sposób teoretyczny (metoda 

teoretyczna).  
2. Ich podstawę stanowi analiza aktów prawnych - wsparta jednak elementami analizy kazusów (a zatem 

subsydiarnym wykorzystaniem praktyki).  

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Pojęcie, geneza i cechy prawa zamówieo publicznych; 
2. Źródła prawa zamówieo publicznych; 
3. Przedmiot i podmioty regulacji prawa zamówieo publicznych; 
4. Organizacja systemu zamówieo publicznych w Polsce; 
5. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego – zasady ich udzielania, elementy składowe (w tym tryby 

udzielania zamówieo publicznych); 
6. Umowy w sprawach zamówieo publicznych; 
7. Środki ochrony prawnej w prawie zamówieo publicznych; 
8. Odpowiedzialnośd za naruszenie przepisów ustawy prawo zamówieo publicznych. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie z oceną – zaliczenie w formie pisemnej (test) 

Literatura podstawowa:  
Prawo zamówieo publicznych. Komentarz, red. T. Czajkowski, wyd. 3, Warszawa 2007 
M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówieo publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. 3 

Literatura uzupełniająca:  
XV-lecie systemu zamówieo publicznych w Polsce, red. H. Nowicki, J. Sadowy, wyd. Urząd Zamówieo Publicznych, 
Warszawa 2009 
E. Nosek, Prawo zamówieo publicznych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2006 
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Wydział Prawa i Administracji 
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej 

Kierunek: Prawo 
Rodzaj studiów: studia II stopnia 

KOD Przedmiotu:  10.0V27C04 Nazwa przedmiotu: Zasady tworzenia prawa w Polsce i Unii Europejskiej 

Tryb studiów  
Rok 

 
Semestr 

 
Rodzaj zajęd: 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne   
 

 1 C 
przedmiot 

swobodnego 
wyboru 

polski 

niestacjonarne II Semestr letni Wykłady 15 

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Ciapała, dr Przemysław Mijal 

Wymagania wstępne: Znajomośd prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności systemów źródeł prawa i ich 
specyfiki. Znajomośd podstawowych pojęd z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów wiedzy w zakresie zasad tworzenia prawa w ramach krajowego oraz unijnego 
systemu źródeł prawa determinowanych regulacjami prawnymi oraz orzecznictwem sądowym. Przedstawienie podstawowych 
reguł tworzenia, stosowania oraz obowiązywania prawa, jak również praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy przy analizie 
tekstów aktów prawnych, orzeczeo sądowych i rozwiązywaniu kazusów. Zapoznanie się z orzecznictwem Trybunał 
Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zasad tworzenia prawa. 

Metody dydaktyczne:  Wykład: prezentacja, analiza. Konwersatorium: omawianie orzeczeo, dyskusja. Praktyka: rozwiązywanie 
kazusów. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
1. Pojęcie tworzenia prawa. (1h) 
2. Założenia polityki tworzenia prawa. (1 h) 
3. Model racjonalnego tworzenia prawa. (1h) 
4. Tworzenie prawa w Polsce - rozwiązania instytucjonalne. (1 h) 
5. Proces prawotwórczy-poziom krajowy, wojewódzki, samorządowy. (3 h) 
6. Techniki prawodawcze. (1 h) 
7. Procedura tworzenia prawa pierwotnego UE. (1h) 
8. Procedury tworzenia prawa pochodnego UE. (4 h) 

8.1. Rozwiązania instytucjonalne. 
8.2. Zjawisko komitologii. 
8.3. Prace nad projektami w Komisji. 
8.4. Udział Rady, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji. 

9. Konstrukcja aktów prawa pochodnego, doniosłośd uzasadnieo. (1h) 
10. Precedens jako źródło prawa. (1 h) 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa:  
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008. 

M. M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2008. 

A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe – Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny prawa człowieka, Kraków 2003. 

A. Michalska, S. Wronkowska, Zasady tworzenia prawa, Poznao 1993. 

S. Wronkowska, M. Zielioski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca:  
J. Wawrzyniak (red.), Tryb ustawodawczy a jakośd prawa, Warszawa 2005. 
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Częśd III. 

INNE PRZYDATNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW 
 

 

3.1. ZAKWATEROWANIE 

Pierwszeństwo do zakwaterowania w domach studenckich przysługuje studentom Uniwersytetu 

Szczecińskiego: 

a) którym codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i 

b) znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (kwalifikującym się do otrzymywania stypendium 

socjalnego). 

Miejsca w domach studenckich przyznawane są corocznie na okres roku akademickiego z wyłączeniem 

okresu wakacyjnego. Studenci mogą uzyskać zezwolenie na zakwaterowanie w Domu Studenckim, zwanym 

dalej jako DS, w okresie wakacji letnich za zgodą Kierownika Osiedla Domów Studenckich. 

Student I roku studiów ubiegający się o miejsce w DS zobowiązany jest złożyć we właściwym Dziekanacie 

podanie o przyznanie miejsca w DS w terminie przewidzianym w Harmonogramie. Do podania należy 

dołączyć: 

1) zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia; 

2) lub kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich. 

Punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym o przyznanie miejsca w DS przydzielane są za: 

1) średnią ocen za poprzedni rok nauki, a w przypadku studentów I roku za poprzedni semestr nauki; 

2) obecny rok studiów; 

3) niepełnosprawność studenta (potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności), za wyjątkiem 

niepełnosprawności w stopniu znacznym, dla których miejsca przyznaje Kierownik Osiedla Domów 

Studenckich. 

Uniwersytet Szczeciński posiada pięć domów studenckich o łącznej liczbie miejsc 1700. Studenci mają 

do dyspozycji pokoje 1,2,3 i 4 osobowe. Część z nich połączona jest wspólnym węzłem sanitarnym oraz 

kuchnią. Wszystkie pokoje wyposażone są w łącze internetowe.  

Opłaty za zamieszkiwanie w domach studenckich w roku akademickim 2009/2010 przedstawiały się 

następująco: 

POKOJE CENA (ZŁ/M-C) 

Miejsce w pokoju jednoosobowym 350,00  

Miejsce w pokoju dwuosobowym 315,00 

Miejsce w pokoju trzyosobowym 280,00 

Miejsce w pokoju czteroosobowym 245,00 

*Opłata za miejsce parkingowe – 20,00 zł. 
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OSIEDLE DOMÓW STUDENCKICH: 

1. Dom Studenta nr 1 ‘Bakałarz’  

Dom studencki „Bakałarz” dysponuje pokojami 1,2,3 i 4 osobowymi. W akademiku znajdują się 

kuchnie (po dwie na każde piętro), a także pralnie. Jedną z wielu zalet akademika są bardzo dobre warunki 

mieszkaniowe oraz bliskość do pozostałych domów studenckich. W akademiku, a dokładniej w jego 

piwnicy mieści się PUB ‘Pralnia’.  

W pobliżu przystanek linii tramwajowych nr 3,4,11 i 12 oraz linii autobusowej 61BIS. 

Czas dojazdu do uczelni – 3 minuty.  

 ADRES: 

ul. Bohaterów Warszawy 75 

71-061 Szczecin 

tel. (91) 448-94-32 

2. Dom Studenta nr 2 ‘Belferek’ 

 

Czas dojazdu do uczelni – 3 minuty. 

W pobliżu przystanek linii tramwajowych 3,4,11 i 12 oraz linii autobusowej 61BIS. 

 

 ADRES: 

ul. Bohaterów Warszawy 74 

71-061 Szczecin 

tel. (91) 433-04-28 

3. Dom Studenta nr 3 ‘Usypialnia’ 

Studenci akademika mają do dyspozycji ksero, parking oraz klub bilardowy „Agrafka”.  

Każdy boks posiada swoją własną łazienkę, toaletę oraz aneks kuchenny.  

 

W pobliżu przystanek linii tramwajowej nr 8. 

Czas dojazdu do uczelni – 7 minut. 

 

 ADRES: 

ul. Kordeckiego 15 

71-066 Szczecin 

tel. (91) 444-38-68 

 

4. Dom Studenta nr 4 ‘Portowiec’  

W pobliżu przystanki linii tramwajowych 6,7,8, 12. 

Czas dojazdu do uczelni – 15 minut. 

 ADRES: 

 ul. Podgórna 26 

 70-205 Szczecin 

 tel. (91) 434-15-67 
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5. Dom Studenta nr 5 ‘Dom Marynarza’  

W pobliżu przystanek linii autobusowych nr 68,101,107, B oraz linii tramwajowych 2,3,12. 

Czas dojazdu do uczelni – 12 minut. 

 ADRES: 

ul. Malczewskiego 10 

71-616 Szczecin 

tel. (91) 444-34-99  

 

Studenci mają kilka możliwości zakwaterowania, poczynając od akademika oraz stancji po samodzielny 

wynajem lub z innymi studentami. Student chcąc wynajmować mieszkanie powinien liczyć się z większymi 

kosztami w porównaniu z akademikiem lub stancją. Wynajem mieszkania w Szczecinie to wydatek rzędu 

minimum 700 złotych/m-c. Ogłoszenia kierowane do studentów najszybciej można znaleźć na uczelnianych 

tablicach ogłoszeniowych oraz na portalach studenckich i miejskich. 

Przydatne portale z ogłoszeniami: 

www.infoludek.pl 

www.stancja.pl 

www.mieszkania-studenckie.pl 

www.twojastancja.pl 

www.dlastudenta.pl 

Do kosztu zakwaterowania należy doliczyć posiłki. Na Wydziale Prawa i Administracji znajdują się 

dwa bufety. Koszt obiadu waha się w granicach od 8 do 15 złotych.  

 

http://www.infoludek.pl/
http://www.stancja.pl/
http://www.mieszkania-studenckie.pl/
http://www.twojastancja.pl/
http://www.dlastudenta.pl/
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3.2. KOMUNIKACJA I TRANSPORT  

Komunikacja miejska w Szczecinie obejmuje 10 linii tramwajowych i 64 linii autobusowych, w tym  

7 pośpiesznych. W zależności od rodzaju linii obowiązuje następujące oznakowanie: 

1. Linie zwykłe – liczby od 1 do 199 (z wyjątkiem liczb: 50, 100 i 150); 

2. Linie pośpieszne – literami; 

3. Linie nocne – liczby od 500 do 599; 

4. Linie specjalne i zastępcze – cyfra 0 oraz liczby: 50, 100 i 150. 

W Szczecinie obowiązuje czasowy system opłat za przejazdy jednorazowe środkami komunikacji 

miejskiej. Pasażerowie mogą nabyć bilet jednorazowy na przejazd w czasie do: 20 minut, 60 minut i 120 

minut. Dwudziestominutowy bilet kosztuje 1,10 zł, godzinny – 1,70 zł i dwugodzinny – 2,20 zł. Bilet 

jednorazowy czasowy uprawnia w okresie ważności do dokonywania przesiadek. Opłata za przejazd jest 

zróżnicowana i zależy od rodzaju linii, a także czasu przejazdu.  

Do korzystania z 50% ulgi w przejazdach na wszystkich liniach uprawnieni są studenci szkół wyższych na 

podstawie legitymacji studenckiej.  

Dworzec PKP mieści się przy ulicy K. Kolumba nad Odrą. W pobliżu znajduje się również dworzec 

PKS. Dojazd do dworca głównego możliwy jest liniami tramwajowymi nr 3 i 6 oraz liniami autobusowymi 

nr 61, 70, 75, 81 (521, 526, 527, 528 – liniami nocnymi). 

W granicach miasta funkcjonuje również ponad 40 km ścieżek rowerowych prowadzonych w pasach 

drogowych (poza jezdnią) oraz samodzielnych ścieżek rowerowych. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_rowerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pas_drogowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pas_drogowy
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3.3. ROZRYWKA 

W Szczecinie do dyspozycji studentów pozostają teatry, kina, kluby studenckie. Ich aktualne, 

atrakcyjne programy są dostępne na portalach internetowych oraz w prasie codziennej.  

 

KLUBY STUDENCKIE:   

 Centrum Kultury Studenckiej PINOKIO – jeden z najstarszych klubów w Polsce. Działalność klubu 

Pinokio polega przede wszystkim na: przygotowywaniu imprez okolicznościowych dla środowiska 

akademickiego, organizowaniu stałej działalności kulturalno-rozrywkowej, karaoke, pokazy filmów 

amatorskich i niezależnych, organizowaniu debat oraz szkoleń. 

 „PINOKIO” 

ul. Sikorskiego 29 

71-072 Szczecin 

 Studenckie Centrum KONTRASTY – miejsce spotkań i twórczości młodych muzyków skupionych  

w różnych zespołach. Co roku w klubie odbywają się eliminacje festiwalu FAMA.  

 „KONTRASTY” 

ul. Wawrzyniaka 7a 

70-392 Szczecin 

tel. (91) 4210 216 

 PRALNIA – lokal usytuowany w kompleksie Domu Studenckiego ‘Bakałarz’.  

 „Pralnia” 

ul. Bohaterów Warszawy 75 

70-061 Szczecin 

 Red Rocket Club – miejsce, które stanowi połączenie kafejki, klasycznego pubu oraz klubu 

bilardowego. Goście mają do dyspozycji dwa stoły bilardowe, lotki, stół do gry w piłkarzyki oraz 

bezprzewodowy Internet. Klub posiada szeroką ofertę skierowaną do studentów (różnego rodzaju 

promocje i zniżki). Na miejscu przygotowywane są także zestawy śniadaniowe i ciepłe przekąski. 

 Red Rocket Club 

ul. Rezedowa 2 

71-017 Szczecin 
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KINA: 

 PIONIER – to najstarsze kino na świecie, działające nieprzerwanie w tym samym miejscu. Fakt ten 

został potwierdzony wpisem w Księdze Rekordów Guinessa. Pierwszy seans odbył się 26 września 

1909r.  

 Kino „Pionier” 

al. Wojska Polskiego 8 

tel. (91) 434 77 02 

 Centrum filmowe HELIOS (4 sale)  

 „Helios” 

ul. B. Krzywoustego 9-10 

70-250 Szczecin 

 MULTIKINO (9 sal)  

 „Multikino”(Centrum Galaxy) 

al. Wyzwolenia 18-20 

70-554 Szczecin 

 

TEATRY: 

 Opera na Zamku – powstała 1956r. pod nazwą Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół Teatru 

Muzycznego. Od 1993r. Opera organizuje na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich Letnie Sezony 

Operowe, wykorzystując przy tym architekturę Zamku do widowisk muzycznych oraz inscenizacji 

plenerowych. 

 Opera na Zamku 

ul. Korsarzy 34 

70-540 Szczecin 

 Teatr Współczesny – powstał w 1950r. na Wałach Chrobrego. Jest to jedyne miejsce, gdzie 

widzowie w przerwie spektaklu mogą z okien foyer spoglądać na połyskującą w dole odbiciem 

portowych świateł Odrę oraz na stojące u nabrzeży okręty. 

 Teatr Współczesny 

ul. Wały Bolesława Chrobrego 3 

70-500 Szczecin 

 Teatr Polski – teatr dramatyczny założony w 1946r. Teatr Polski bierze udział w rozmaitych 

konkursach i festiwalach. Teatr jest mobilny i nie ogranicza się tylko do występów w Szczecinie. Ze 

swoimi spektaklami gości na deskach teatrów m.in. w Warszawie, Poznaniu, Kielcach, Gdyni.  

 Teatr Polski 

ul. Swarożyca 5 

71-601 Szczecin 
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 Teatr Kana – istnieje od 1979r. Początkowo działał jako teatr studencki. Teatr realizuje liczne 

działania o charakterze artystycznym, kulturotwórczym, edukacyjnym i badawczym. Jednym  

z najważniejszych projektów Teatru Kana jest Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy – Spoiwa 

Kultury. 

 Teatr Kana 

pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5 

70-521 Szczecin 

 Filharmonia Szczecioska im. M. Karłowicza  

 Filharmonia Szczecińska 

pl. Armii Krajowej 1 

70-455 Szczecin 

 

W okresie zimowym funkcjonuje w Szczecinie LODOGRYF – najstarsze i największe lodowisko  

w mieście. Godzina przebywania na lodzie wynosi 10,00 zł (po okazaniu legitymacji studenckiej). Należy 

również doliczyć wypożyczenie łyżew – 7,00 zł. Lodogryf czynny jest w godzinach od 8 do 22.  

 Lodogryf Sztuczne Lodowisko 

al. Wojska Polskiego 127 

70-490 Szczecin 

KRĘGLE to znakomity sposób dla studentów na spędzenie wolnego czasu. Cena wynajęcia toru od 

poniedziałku do czwartku wynosi 44,00 zł, a od piątku do niedzieli – 74,00 zł. Oprócz kręgli do dyspozycji 

znajdują się także stoły bilardowe. Dla studentów przewidziane różnego rodzaju promocje.  

 Centrum Rozrywki MK Bowling (Centrum Galaxy) 

al. Wyzwolenia 18-20 

70-554 Szczecin 

www.mkbowling.pl 

Tor gokartowy SILVER – jeden z najlepszych torów kartingowych w Europie. Ponad 0,5 km długości 

toru. Tor czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 21 oraz w soboty i niedziele od 10 do 

21. Cena za przejazd (10 minut) po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej – 32,00 zł.  

 Silver Hotel & Gokart Center  

Rondo Hermana Hakena 

70-001 Szczecin 

 

http://www.mkbowling.pl/
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Szczecioska Gubałówka – największy kompleks sportów zimowych w województwie 

zachodniopomorskim. Do dyspozycji stok narciarski (możliwość wypożyczenia nart i snowboardu) oraz 

lodowisko. Wyciąg narciarski czynny jest codziennie od 9 do 22. Warunkiem korzystania ze stoku jest 

wykupienie karnetów na wyciąg. Cena karnetu jest zróżnicowana w zależności od ilości wjazdów.  

 Szczecińska Gubałówka 

ul. Lisiej Góry 5 

71-497 Szczecin 

www.gubalowka.com.pl 

Park TARZANIA – park zapewnia niezapomniane wrażenia, adrenalinę oraz wysiłek na świeżym 

powietrzu. To wysokościowy system platform i przeszkód linowych zainstalowanych na drzewach lub 

palach.  

 Park ‘Tarzania’ 

Kąpielisko Głębokie 

ul. Zegadłowicza 

71-370 Szczecin 

      

http://www.gubalowka.com.pl/
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3.4. OPIEKA ZDROWOTNA 

 z państw Unii Europejskiej 

Z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) mogą korzystać 

osoby, które posiadają: 

1. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego; 

2. aktualny paszport lub inny dokument, stwierdzający tożsamość osoby; 

3. aktualną legitymację studencką. 

Osoby, które nie przedstawią jednego z wyżej wymienionego dokumentu są zobowiązane do pokrycia 

kosztów świadczenia medycznego. 

Obywatele UE nieubezpieczeni w kraju pochodzenia są uprawnieni do podpisania umowy z NFZ  

i wykupienia ubezpieczenia (ZUS ZZA) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22.  

 z państw spoza Unii Europejskiej 

Pakiet ubezpieczeń KL+NNW (od Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych wypadków) należy 

wykupić w firmach ubezpieczeniowych lub biurach podróży w krajach pochodzenia.  Dowód zakupu 

ubezpieczenia wraz z numerem umowy należy przedstawić przy korzystaniu ze świadczeń lekarskich. 

Zależnie od umowy osoby  posiadające ubezpieczenie mogą zostać zwolnione z opłat za świadczenia lub 

ubiegać się o zwrot kosztów po powrocie do własnego kraju. Brak dowodu ubezpieczenia zobowiązuje 

pacjenta do pokrycia kosztów świadczeń lekarskich. 

Osoby pochodzące spoza UE i odbywające studia w Polsce są uprawnione do podpisania umowy z NFZ  

i wykupienia ubezpieczenia (ZUS ZZA) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22. 

Adres internetowy Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl 

 Adres Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie  

ul. Arkońska 45   /dojazd tramwajem linii 3/ 

tel.  (91) 425-10-10 ; (91) 425-10-10  

www.nfz-szczecin.pl 

Studenci  Uniwersytetu Szczecińskiego, posiadający dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego, mogą być 

przyjmowani w przychodniach  US: 

 ul. Bohaterów Warszawy  75       

tel.  (91) 444-28-70 ; (91) 444-28-70  

 al. Wojska Polskiego  97       

tel.  (91) 422-12-87; (91) 422-12-87  

 

 

 

http://www.nfz.gov.pl/
http://www.nfz-szczecin.pl/
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3.5. ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Od dnia 1 lutego 2007r. na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczął pracę Pełnomocnik Rektora 

Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.  

Z usług Biura mogą korzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby 

chorujące na choroby przewlekłe, które powodują trudności w nauce w trakcie studiów. 

Cele główne pracy pełnomocnika to: 

 zwiększenie dostępności studiów dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Szczecińskim; 

 zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie studiowania poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie 

informacji. 

Zadania Pełnomocnika: 

 reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych przed organami Uczelni i na zewnątrz; 

 udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy materialnej gwarantowanej przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON); 

 pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków technicznych podczas 

całego toku studiów; 

 i inne. 

Funkcję Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Szczecińskim pełni mgr Justyna 

Markitoń. 

 Kontakt: 

Dom Studenta nr 3 „Usypialnia” 

ul. Kordeckiego 15 /pokój 07/ 

tel./fax. (91) 484-10-64 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.us.szc.pl/bon/ 

 

 

 

 

 

http://www.us.szc.pl/bon/
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3.6. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WPIA 

 

STYPENDIA: 

 Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie 

 

Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje nie więcej niż 20% uprawnionych studentów każdego 

wydziału bądź kierunku sklasyfikowanych na liście rankingowej, przy średniej nie niższej niż 4,00.  

Student studiujący na więcej niż jednym kierunku, może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki  

w nauce na każdym z nich.  

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, student może ubiegać się nie wcześniej niż po 

zaliczeniu pierwszego roku studiów.  

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, może ubiegać się również student pierwszego roku 

studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku kalendarzowego od zakończenia studiów pierwszego 

stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1 Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy 

materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia oraz 

spełnił inne warunki określone w regulaminie. 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie składa odpowiedni 

wniosek wraz z kompletem dokumentów uzasadniających jego przyznanie, w terminie do 25 października.  

 

Student, który uzyskał w danym roku akademickim wyniki sportowe może otrzymać stypendium za 

wyniki w sporcie w następnym roku akademickim. 

Wyniki w sporcie muszą zostać udokumentowane przez właściwy polski związek sportowy aktualnymi 

zaświadczeniami lub medalami uzyskanymi w Mistrzostwach Polski szkół wyższych. 

 

 Stypendium socjalne 

 

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, po 

spełnieniu kryteriów określonych w regulaminie. 

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa wniosek z kompletem dokumentów 

uzasadniających jego przyznanie w terminie do 25 października dla semestru zimowego i do 20 marca dla 

semestru letniego. 

 

Wymagane dokumenty: 

 prawidłowo wypełniony wniosek; 

 zaświadczenia z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o dochodach i przychodach podatnika  

z ostatniego roku podatkowego studenta oraz wszystkich dorosłych członków rodziny wpisanych we 

wniosku, a także informacje dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne  

i wysokości podatku; 

 oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej - w przypadku 

osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu lub karty podatkowej;  

 zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych – w przypadku prowadzenia gospodarstwa 

rolnego; 

 wyrok lub ugoda sądowa zaopatrzone w klauzulę wykonalności w przypadku otrzymywania 

alimentów, ewentualnie zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów oraz informacja  

o wysokości zaliczki alimentacyjnej; 

 akty urodzenia rodzeństwa i dzieci studenta wskazanych we wniosku (UWAGA: we wniosku można 

wpisać dzieci lub rodzeństwo studenta do 18 roku życia, a jeśli nadal pobierają naukę –  do 26 roku 

życia); 

 zaświadczenia o nauce dzieci lub rodzeństwa studenta, w przypadku ukończenia przez nie 18 roku 

życia. 
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Dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium 

na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe, w roku akademickim 2009/2010 (w październiku 2009r.) 

wynosił 572,00 zł netto. 

Dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium 

na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe, w roku akademickim 2009/2010, od miesiąca listopada wynosi 

602,00 zł netto. 

Stypendium na wyżywienie 

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium na wyżywienie.  

Kryteria przyznawania oraz wymagane dokumenty są takie same jak w przypadku stypendium socjalnego. 

 

 Stypendium mieszkaniowe 

Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium mieszkaniowe z tytułu zakwaterowania  

w domu studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego lub w innym obiekcie niż domy studenckie Uniwersytetu 

Szczecińskiego, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub  

w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.  

Do ustalania sytuacji materialnej oraz określenia zasad przyznawania stypendium mieszkaniowego stosuje 

się odpowiednio przepisy dotyczące stypendium socjalnego.  

 

 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student  w związku  

z udokumentowaną niepełnosprawnością.  

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta.  

 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

 orzeczenie właściwego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którym 

zaliczono go do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności; 

 orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano go za osobę  

o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub częściowej niezdolności do pracy; 

 decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o orzeczeniu niepełnosprawności. 

Jeżeli orzeczenie lub decyzja wydane zostały na czas określony, wypłatę stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych wstrzymuje się z dniem upływu tego okresu. 
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ZAPOMOGI 
 

Student, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się (poprzez złożenie 

wniosku) o pomoc w formie jednorazowej zapomogi pieniężnej. O taką formę pomocy materialnej można 

ubiegać się jeden raz w semestrze. 

 

Za trudną sytuację uprawniającą do ubiegania się o zapomogę uważa się w szczególności: 

 nieszczęśliwy wypadek; 

 poważną chorobę studenta lub członka jego rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 

domowym, wymagającą dodatkowych nakładów finansowych; 

 śmierć członka najbliższej rodziny; 

 szkody spowodowane klęską żywiołową; 

 urodzenie dziecka studenta;  

o ile powstała nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku. 

 

O zapomogę mogą również wystąpić studenci uczestniczący w programie „Most” lub „Uczenie się przez 

całe życie” Erasmus. 

Terminy wypłat zapomóg = terminy wypłat stypendiów. 

 

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów znaleźć można na stronie internetowej 

Wydziału Prawa i Administracji, w zakładce Sekcja Organizacyjno-Finansowa → Pomoc materialna 

http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=85&Ite

mid=210  

 

http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=85&Itemid=210
http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=85&Itemid=210
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3.7. KRAJOWA WYMIANA STUDENCKA 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego uczestniczy w programach wymiany 

związanych z funkcjonowaniem LLP/Erasmus oraz w dwóch konsorcyjnych projektach międzynarodowych 

(studia podyplomowe oraz projekt udoskonalenia obsługi studentów zagranicznych) a także w programie 

Senior Lawyers Programme.  

 

1. Wymiana studencka - Program Lifelong Learning/Erasmus: 

 

UCZELNIE PARTNERSKIE WPiA US: 

 Hiszpania (Wydział Prawa Uniwersytetu w Walencji)  

(Wydział Prawa Uniwersytetu w Saragossie)  

(Wydział Prawa Uniwersytetu w Santiago di Compostella )  

 Niemcy (Wydział Prawa Uniwersytetu w Rostocku)  

 Włochy (Wydział Prawa w Bari Uniwersytetu w Bari)  

(Wydział Prawa w Taranto Uniwersytetu w Bari) 

(Wydział Prawa Uniwersytetu w Genui) 

 Francja (Wydział Prawa Uniwersytetu Bordeaux IV)   

(Wydział Prawa Uniwersytetu Montpellier I)  

 Finlandia (Wydział Prawa Uniwersytetu w Lapland)  

WPiA US pracuje stale nad poszerzaniem oferty wymiany - głównie o partnerów z wykładowym  

j. angielskim. W indywidualnych przypadkach studenci mogą starać się o wyjazd w ramach puli miejsc 

przyznanej innemu wydziałowi – jeśli wydział macierzysty nie ma zawartej umowy z tą uczelnią partnerską, 

na której student chce odbyć część studiów i o ile na innym wydziale pozostają tzw. „wolne” miejsca oraz 

po uzgodnieniu z koordynatorami: kierunkowym i wydziałowym. 

WYMAGANIA: 

 ukończony co najmniej I rok studiów (z przyczyn obiektywnych najbardziej korzystny do wyjazdu 

dla studentów prawa jest trzeci rok studiów – z uwagi na największą ofertę przedmiotów, które 

można zaliczać zagranicą i które odpowiadają przedmiotom obowiązkowym), 

 znajomość języka wykładowego uczelni przyjmującej (ostatecznej weryfikacji dokonuje uczelnia 

przyjmująca i to ona decyduje, czy student powinien przedstawić certyfikat znajomości języka,  

a także jaki ma to być certyfikat), 

 uregulowana sytuacja na uczelni macierzystej (zaliczona sesja poprzedzająca wyjazd i wszystkie 

poprzednie) oraz średnia ocen 3,5. 

OKRESY WYJAZDÓW: 
 

Studentem Erasmusa można być tylko raz! W programie LLP oznacza to jeden wyjazd na studia oraz 

jeden na praktykę. Wyjazd na jeden semestr, po indywidualnym uzgodnieniu z władzami uczelni 

macierzystej (za pośrednictwem koordynatora) można przedłużyć, ale powinno to nastąpić w obszarze tego 

samego roku akademickiego. W razie starań o przedłużenie pobytu student powinien zdawać sobie sprawę  

z tego, że może nie otrzymać grantu na przedłużony okres pobytu (jest to uzależnione od wielu czynników, 

przede wszystkim od ilości grantów wykorzystanych w skali całej uczelni) – jeżeli więc głównie od 

kontynuacji finansowania uzależnia chęć przedłużenia pobytu, powinien taką prośbę zgłosić odpowiednio 

wcześniej. Przy przedłużonym pobycie student jest zobowiązany zmienić porozumienie o studiach! W takiej 

sytuacji student ponownie wspólnie z koordynatorem ustala program studiów realizowany zagranicą  

(z natury rzeczy obszerniejszy niż w przypadku pobytu krótszego).  

 

 

http://www.uv.es/~webuv/
http://www.unizar.es/universidad.html
http://www.usc.es/en/index.jsp
http://www.uni-rostock.de/
http://www.uniba.it/
http://www.lex.uniba.it/ta/
http://www.unige.it/facolta/giurisprudenza.shtml
http://www.u-bordeaux4.fr/infoglueDeliverLive/accueil
http://www.univ-montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_droit
http://www.ulapland.fi/?deptid=24586
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CO DO ZASADY, OKRESY POBYTÓW NA STUDIACH ZAGRANICZNYCH SĄ NASTĘPUJĄCE: 

 Uniwersytety w: Rostocku, Saragossie, Montpellier, Genui i w Bari oraz Taranto – wyjazdy 

semestralne (sześciomiesięczne); 

 Uniwersytet w Walencji, Santiago di Compostella, Lapland oraz w Bordeaux – tylko pobyty 

jednoroczne (dwa semestry).  

OBOWIĄZKI STUDENTA ERASMUSA: 

 zaliczenie na uczelni przyjmującej przedmiotów, wykazanych w Porozumieniu o studiach 

(zasadniczo przy pobycie jednosemestralnym co najmniej 3 przedmioty, przy pobycie rocznym – co 

najmniej 6);  

 regularny kontakt z Koordynatorem Wydziałowym,  

 zawiadamianie Koordynatora Wydziałowego o konieczności dokonania każdej zmiany  

w Porozumieniu o studiach wynikającej ze zmian w programach studiów uczelni przyjmującej lub na 

skutek innych okoliczności,  

 złożenie w Dziale Spraw Międzynarodowych US sprawozdania niezwłocznie po przyjeździe. 

PRAWA STUDENTA ERASMUSA: 

 zaliczenie przez uczelnię macierzystą wszystkich egzaminów a także zaliczeń z oceną uzyskanych 

zagranicą,  

 regularna pomoc Koordynatora Wydziałowego,  

 zaliczenie semestru w uczelni macierzystej na podstawie zrealizowania programu wynikającego  

z porozumienia o studiach w uczelni partnerskiej, 

 otrzymanie grantu Erasmusa. 

KWALIFIKACJA DO WYJAZDU: 

 kwalifikacja generalna odbywa się raz w roku (mniej więcej w połowie maja). Kwalifikacja jest 

dokonywana na cały następny rok akademicki (tzn. obejmuje wszystkich studentów, którzy planują 

pobyt w obu semestrach następnego roku akademickiego!) i ma charakter wstępny – głównym jej 

celem jest zapewnienie studentom grantów. Wstępna kwalifikacja nie gwarantuje wyjazdu! Jest 

jednak niezbędna do przeprowadzenia dalszych czynności. Z tego względu osoby, które planują 

wyjazd na studia zagraniczne, muszą interesować się ofertą i brać udział w spotkaniach 

informacyjnych w roku poprzedzającym wyjazd. Ogłoszenia o takich spotkaniach będą umieszczane 

na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej na wydziale – na kilka dni przed terminem 

planowanego spotkania, 

 kwalifikacja indywidualna odbywa się już przed samym wyjazdem (w semestrze poprzedzającym 

wyjazd) a jej efekty uzależnione są od spełnienia przez studenta wymagań, wyszczególnionych 

powyżej, 

 skład Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej: (Prodziekan WPiA ds. studiów stacjonarnych –  

dr B. Kanarek, Prodziekan WPiA ds. studiów niestacjonarnych – dr M. Tkaczuk, Wydziałowy 

Koordynator ds. Procesu Bolońskiego i Punktacji ECTS – dr I. Gawłowicz), 

 kwalifikację indywidualną do wyjazdu do Bari oraz do Rostocku poprzedzają egzaminy językowe 

przeprowadzane na wydziale przez uprawnione do tego osoby. W przypadku osób, chcących 

studiować w Walencji, Saragossie, Genui, Montpellier lub w Bordeaux, wystarczające jest 

zaświadczenie z kursu językowego. 
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KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMU WYMIANY: 

 Koordynator Wydziałowy ds. Procesu Bolońskiego i punktacji  ECTS – dr Izabela Gawłowicz, dyżur 

odbywa się w środy w godzinach 17.00 – 18.00 w pokoju 326. W sprawach pilnych kontakt poprzez 

pocztę elektroniczną - kontakt pod adresem izagaw@mec.univ.szczecin.pl   

 Dział Spraw Międzynarodowych US (na tej stronie znajdują się szczegółowe i aktualne informacje 

na temat programu Sokrates Erasmus a także innych programów realizowanych przez US. 

 Szczegółowe informacje na temat różnych rodzajów wymian studenckich znajdują się na stronie 

WPiA w zakładce „International Cooperation” pod adresem  
http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=178  

 

2. Realizacja zagranicznych praktyk STUDENCKICH - Program LLP/Erasmus w roku 2009/10 

INFORMACJE OGÓLNE 

RAMY CZASOWE PRAKTYKI 

Pobyt studenta w instytucji przyjmującej w celu zrealizowania praktyki nie może być krótszy niż 3 

miesiące i dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym musi odbyć się w obrębie tego samego roku akademickiego. 

Student sam szuka instytucji, która będzie gotowa przyjąć go na praktykę – aktualnie uczelnia nie dysponuje 

bazą danych, która takie poszukiwania mogłaby ułatwić.  

KRAJE ODBYWANIA PRAKTYK 

- 27 krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy; 

- 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia; 

- kraj kandydujący: Turcja. 

INSTYTUCJE W KTÓRYCH MOŻNA ZREALIZOWAD PRAKTYKĘ: 

Praktykę można realizować w instytucji nieakademickiej w jednym z krajów uczestniczących  

w Programie – mogą być to np. instytuty naukowe, placówki badawcze, placówki oświatowe,  

przedsiębiorstwa, organizacje kościelne, stowarzyszenia, partie polityczne i inne.   

Praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających 

programami Unii Europejskiej oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta (ambasadach, 

konsulatach itd.) 

mailto:izagaw@mec.univ.szczecin.pl
http://www.us.szc.pl/dsm
http://mec.univ.szczecin.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=178
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KRYTERIA KWALIFIKACJI NA PRAKTYKĘ: 
 

 Formalne: 

Student powinien być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie (patrz punkt 2) lub 

posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium kraju uczestniczącego  

w programie. Student w momencie rozpoczęcia praktyki powinien mieć zaliczony I rok studiów. 

Do udziału w praktykach uprawnieni są studenci zarejestrowani na wszystkich typach studiów I, II i III 

stopnia (licencjackich, magisterskich, doktoranckich). 

Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować ukończeniem studiów w terminie przewidzianym w planie 

studiów. 

W trakcie praktyki student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani innym. 

Do wyjazdu na praktykę nie są uprawnione osoby, które były beneficjentami programu Leonardo da Vinci. 

 Merytoryczne: 

Student w wystarczającym stopniu (niezbędnym do swobodnego komunikowania się) zna język kraju, 

gdzie będzie realizowana praktyka lub też język, którego znajomości będzie wymagać instytucja do 

realizacji zadań związanych z praktyką (przykładowo student wyjeżdżający na Łotwę do instytucji, w której 

językiem komunikacji jest także angielski, powinien znać język angielski). 

Uczelnia może wprowadzić dodatkowe kryteria  kwalifikacji takie jak: średnia ocen, działalność studenta na 

rzecz uczelni, czy innych organizacji itd. 

CHARAKTER PRAKTYKI I JEJ UZNANIE ZA UCZELNIĘ MACIERZYSTĄ: 

Praktyka musi być związana z kierunkiem kształcenia studenta. Program Erasmus umożliwia realizację 

praktyki o charakterze obowiązkowym, stanowiącej element programu studiów (student otrzymuje wówczas 

odpowiednią liczbę punktów ECTS za zrealizowanie praktyki) lub też może mieć charakter praktyki 

nieobowiązkowej (i jest wówczas wpisana do Suplementu do Dyplomu jako dodatkowe osiągnięcie 

studenta). O zasadach uznania praktyki decyduje dziekan lub opiekun praktyk. Zasady te muszą być znane 

studentowi przed wyjazdem na praktykę. 
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DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRAKTYKĄ: 

 Porozumienie o Programie Praktyk (tzw. Training Agreement), które podpisują trzy strony, tzn. 

uczelnia, student i instytucja przyjmująca na praktykę. 

W dokumencie tym wyszczególnione są: 

- zadania studenta,  

- harmonogram jego praktyki i sposób jej monitorowania,  

- zobowiązanie stron do przestrzegania zasad wynikających z Karty Jakości Praktyki,  

- oraz określenie charakteru praktyki (obowiązkowa czy nieobowiązkowa). 

 Umowa o praktykę pomiędzy instytucją przyjmującą a studentem – umowa ta nie musi być 

podpisana, jeżeli procedury wewnętrzne instytucji/ przepisy krajowe tego nie wymagają; wówczas 

można ją zastąpić innym dokumentem stwierdzającym przyjęcie studenta na praktykę. Treść takiej 

umowy student samodzielnie negocjuje z instytucją, w której będzie odbywał praktykę (student może 

np. wynegocjować odpłatność za praktykę). 

 Umowa stypendialna uczelnia-student – jest to właściwa umowa odnosząca się do warunków 

uzyskania środków stypendialnych z Programu; dopiero po podpisaniu umowy stypendialnej student 

staje się beneficjentem w Programie LLP/Erasmus. Brak grantu (stypendium) na wyjazd formalnie 

nie uniemożliwia jednak odbywania praktyki, zwłaszcza jeśli student wynegocjuje wynagrodzenie w 

instytucji przyjmującej. 

 Dokumenty rozliczeniowe:  zaświadczenie o zrealizowaniu praktyki wraz z jej oceną wystawioną 

przez opiekuna praktyki, zaświadczenie o długości pobytu na praktyce w instytucji przyjmującej, 

sprawozdanie z praktyki oraz Ankieta Stypendysty Erasmusa.  

 Karta Jakości Praktyki – dokument określający zasady i zobowiązania stron przy realizacji praktyki 

w Programie LLP/Erasmus. 

Wzory powyższych dokumentów są dostępne na stronie internetowej pod adresem 

http://www.us.szc.pl/erasmus/?xml=load_page&st=15271   

http://www.us.szc.pl/erasmus/?xml=load_page&st=15271
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3. DWUJĘZYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE MASTER EUROPÉEN (DIE) –  <<Droit et Politiques de 

l’intégration Européenne : Droit Constitutionnel européen et  multilevel constitutionalism » 

 INSCRIPTION : du 15 avril au 30 mai 2009 

First pre-enrolment: open from April 15th to May 30th, 2009. 

Début des enseignements : fin septembre 2009  

Starting date course : End September 2009  

MOBILITE DES ETUDIANTS / STUDENT MOBILITY 

  

1
er

 semestre / First semester : 

Université Autonome de Barcelone / Autonomous University of Barcelona 

  

2
ème

 semestre / Second semester : 

Université de Milan ou Université Montpellier I / University of Milan or University of Montpellier I 

  

3ème semestre / Third semester : 

Université de Szcezecin / University of Szczecin 

  

4ème semestre / Fourth semester : 

Dans une Université partenaire ou une Université associée. / In a partner or associate University. 

  

RENSEIGNEMENTS : MRS. HABIBA ABBASSI - CERCOP 

cercop@univ-montp1.fr – tél. : 04.67.61.54.06  

  

Contact for more informations : Mrs. Corinne Drouin 

catedra.jeanmonnet@uab.cat  - tel.: +34 93 581 46 63 

WEBSITE HTTP://WWW.MASTEREU.COM/ 

mailto:cercop@univ-montp1.fr
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy38341%20=%20'catedra.jeanmonnet'%20+%20'@';%20addy38341%20=%20addy38341%20+%20'uab'%20+%20'.'%20+%20'cat';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy38341%20+%20'/'%3e'%20);%20document.write(%20addy38341%20);%20document.write(%20'%3c//a%3e'%20);%20//--%3e/n%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=/'display:%20none;/'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3eTen%20adres%20e-mail%20jest%20ukrywany%20przed%20spamerami,%20włącz%20obsługę%20JavaScript%20w%20przeglądarce,%20by%20go%20zobaczyć%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
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4. EMIS - EUROPEAN UNIVERSITIES’ INTERNATIONAL SERVICES IN THE ERASMUS MUNDUS 

FRAMEWORK 

Jest to projekt realizowany przez Autonomiczny Uniwersytet w Barcelonie (występujący tu w roli 

koordynatora) wraz z następującymi partnerami - uniwersytetami Yvaskyla (Finlandia), Linkoping 

(Szwecja), Montpellier (Francja), Rostov (Rosja) oraz Szczecin.  

Celem EMIS jest dokonanie wszechstronnego porównania metod i jakości obsługi studentów 

zagranicznych na uczelniach partnerskich, wypracowanie w tym zakresie wspólnych standardów oraz 

wprowadzenie ich na uczelniach.  

 

 

5. SENIOR LAWYERS PROGRAMME 

 

W ramach tego programu WPiA przyjmuje corocznie na gościnne wykłady monograficzne  

(2-3 tygodniowe bloki) wykładowców – wizytujących Profesorów z USA, przybywających w ramach 

programu „Senior Lawyer’s Programme”, koordynowanego przez „Centre for International Legal Studiem”  

w Salzburgu. Profesorowie prowadzą zajęcia ze studentami w języku angielskim, głównie w zakresie 

gospodarczego prawa amerykańskiego, ale także i innych gałęzi prawa. W ramach kursów studenci 

nabywają wiedzę o odmiennej kulturze prawnej, ale i mają okazję poznać bliżej inne aspekty życia  

w Stanach Zjednoczonych. 

W maju 2006 roku na WPiA US gościł prof. C.C. Coyne z Filadelfii, który poprowadził seminarium na 

temat „American Entrepreneurship, the Lawyer’s Role; Seminar on the Function of the Attorney – At – Law 

in the U.S. Economic System”. Następnie, w dniach od 20 listopada do 1 grudnia 2006 roku Wydział 

odwiedziła prof. M. Atkins – Brees, która przybyła z wykładem na temat sposobów pokojowego 

rozstrzygania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji i arbitrażu ("Dispute resolution").  

W kwietniu 2008 roku na WPiA przyjechał prof. D. L. Roach, który przybliżył studentom tematykę 

„American Business Law”. W październiku 2009 WPiA US gościł prof. Ch. Goldbergera, który prowadził 

cykl wykładów na temat „Legal system In USA”. 

 

Wykłady te adresowane są do studentów wszystkich lat studiów, posługujących się językiem angielskim 

w stopniu komunikatywnym. Cieszą się wśród studentów Wydziału dużym zainteresowaniem, ale są otwarte 

także dla studentów zagranicznych. Studenci, którzy uczestniczą w całym kursie, otrzymują na zakończenie 

certyfikaty uczestnictwa w takich cyklach wykładowych, wystawione w języku angielskim. 
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3.8. PRAKTYKI ZAWODOWE NA WPIA US 

 

System praktyk programowych od roku akademickiego 2005/2006 uległ zmianom. Całościową 

regulację tej materii przyniosła uchwała Rady Wydziału z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie zasad 

przeprowadzania i zaliczania obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Praktyki programowe są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych WPiA US (wg programu 

studiów), trwają 4 tygodnie po III bądź IV roku studiów (w okresie od czerwca do października) i można je 

odbywać jedynie  w placówkach określonych w uchwale (w sądach, w jednostkach organizacyjnych 

prokuratury albo w kancelariach radców prawnych, adwokatów, notariuszy bądź komorników). Dlatego nie 

jest już możliwe zaliczenie na poczet praktyk programowych praktyk odbywanych w bankach, organach 

administracji i innych podmiotach. Pozostaje w dalszym ciągu możliwość zaliczenia na poczet praktyki 

programowej pracy w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. Odbycie praktyk programowych wg 

obowiązującego programu studiów jest warunkiem ukończenia studiów, za odbyte i zaliczone praktyki 

programowe przysługują studentowi 4 punkty ECTS. 
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3.9. STOWARZYSZENIA STUDENCKIE NA WPIA US 

 

ORGANIZACJE STUDENCKIE NA WYDZIALE PRAWA i ADMINISTRACJI 
 

1. Samorząd Studencki 

http://www.mec.univ.szczecin.pl/samorzad/ 

2. Elsa Szczecin 

http://mec.univ.szczecin.pl/elsa/ 

3. Gazeta LexUS 

http://www.us.szc.pl/lexus/ 

 

KOŁA NAUKOWE: 

1. Koło Naukowe „Akademia Europejska Pomorza Zachodniego”  

Cele Akademii:  

 kształtowanie świadomości europejskiej w oparciu o wspólne dziedzictwo kulturowe; 

 wspieranie systemu edukacyjnego; 

 ułatwianie wzajemnego zrozumienia i proponowania postaw obywatelskich w perspektywie 

integracji europejskiej; 

 inspirowanie mieszkańców regionu do podejmowania działań dla dobra społeczeństwa w duchu 

europejskim. 

 „Akademia Europejska Pomorza Zachodniego” 

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin  

Opiekun koła – dr Iwona Wierzchowiecka  

Strona internetowa: http://www.us.szc.pl/aepz/  

 

2. Koło Naukowe „Prolepsis”  

Cele Prolepsis: 

 rozwój studentów prawa w aspekcie posługiwania się językiem prawniczym; 

 rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów; 

 rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej z innymi organizacjami 

studenckimi w obrębie kraju; 

 rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła. 

 „Prolepsis” 

ul. Piastów 40b, 71-065 Szczecin 

Opiekun koła – dr Rita Jaworska-Stankiewicz 

Strona internetowa: http://mec.univ.szczecin.pl/prolepsis/ 

3. Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Lege Artis” 

4. Koło Naukowe Prawa Rodzinnego  

http://www.us.szc.pl/studenci_prawa
http://www.mec.univ.szczecin.pl/samorzad/
http://www.us.szc.pl/elsa
http://mec.univ.szczecin.pl/elsa/
http://www.us.szc.pl/lexus
http://www.us.szc.pl/lexus/
http://www.us.szc.pl/aepz/
http://mec.univ.szczecin.pl/prolepsis/
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5. Akademickie Koło Prawnicze "Jurysprudencja"  
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin  

Opiekunowie koła – dr hab. prof. US Stanisław Czepita, dr Daniel Bogacz. 

                                  

6. Koło Naukowe „Centrum Edukacji Prawnej”  
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin  

Opiekun  koła – dr Jerzy Ciapała  

Strona internetowa: http://mec.univ.szczecin.pl/~center/ 

7. Koło Naukowe Kryminalistyczno- Kryminologiczne  
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin  

Opiekun koła – dr Marzena Anna Wasilewska 

 

 

 

http://mec.univ.szczecin.pl/~center/

