
SYLABUS (wersja pełna) 
Nazwa programu studiów: 

 

Nazwa przedmiotu:  

Podstawy prawa wyborczego 

Nazwa kierunku: 

Prawo 

Forma studiów: 

Jednolite magisterskie, 
stacjonarne 

Profil studiów: 

ogólnoakademicki 

Specjalność:  

Status przedmiotu: 

fakultatywny 

Język przedmiotu:  

polski 

Rok Semestr Forma zajęć 

Liczba godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS  w tym         

e-learning 

5 X wykład 15  ZO 2 

ćwiczenia    

    

RAZEM 15   2 

Koordynator przedmiotu: 
 

dr Agata Pyrzyńska 

Prowadzący zajęcia: 
 

dr Agata Pyrzyńska 

Cele przedmiotu: 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu 
prawa wyborczego oraz systemów wyborczych. 

Wymagania wstępne:  
 

Podstawowa wiedza na temat prawa konstytucyjnego, w szczególności zasad 
konstytucyjnych oraz systemu organów władzy państwowej. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

1. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię prawa 
wyborczego 

K_W04 

2. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu system polskiej 
administracji wyborczej  

K_W08 

3.  Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu podstawowe 
zasady prawa wyborczego i rozumie ich rolę w procesie 
wyborczym.  

K_W10 

umiejętności 

1. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z 
zakresu prawa konstytucyjnego i wyborczego do analizy 
problemów prawnych  

K_U02 

2. Student potrafi dokonać przeliczenia głosów na mandaty w 
systemach d’Hondta oraz Saint-League’a 

K_U07 

kompetencje społeczne 

1. Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności z zakresu prawa wyborczego, jest gotów do 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

K_K01 

2. Student jest gotów do uczestniczenia w życiu społecznym  jako 
uczestnik procesu wyborczego 

K_K09 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć: np.: wykład 

L.p. Treści semestr 
liczba 
godzin 

1. Pojęcie wyborów i prawa wyborczego  2 

2. Podstawowe zasady prawa wyborczego   2 

3. Administracja wyborcza  w Polsce i na świecie   2 

4. Zasady prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w RP  1 

5. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP  2 

6. Wybory na urząd Prezydenta RP  1 

7. Wybory do Parlamentu Europejskiego  2 

8. Wybory samorządowe  2 



9. Instytucje społecznej kontroli procesu wyborczego (międzynarodowa obserwacja wyborów, 
mężowie zaufania, społeczni obserwatorzy wyborów) 

 1 

Forma zajęć: np.: ćwiczenia 

    

    

 
Metody kształcenia: 

 

Wykład  
Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją 
Analiza obowiązującego orzecznictwa i poglądów doktryny 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się  

 Nr efektu uczenia 
się z sylabusa 

 
sprawdzian 

 

Forma i warunki 
zaliczenia 

Sprawdzian pisemny składający się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru, jednego 
pytania otwartego (opisowego) oraz kazusu.  
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów. 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

 Zaliczenie z oceną stanowi 100 % oceny z przedmiotu. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  

Semestr Przedmiot / forma  Rodzaj zaliczenia 
Metoda 

obliczania oceny 
Waga do średniej 

X Podstawy prawa 
wyborczego 

 ważona  

X Podstawy prawa 
wyborczego [wykład] 

Zaliczenie z 
oceną 

 1,0 

Literatura podstawowa  

 1. M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2015 

 2. A. Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura 
organizacyjna. Charakter prawny. Kompetencje, Toruń 2010 

Literatura 
uzupełniająca 

 

 1. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, 
2013 

 2. T. Gąsior, G. Gąsior, Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia, 
Warszawa 2018 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 15 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 1 

Przygotowanie się do zajęć 4 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 5 

Przygotowanie projektu / eseju / 
itp. 

 

Przygotowanie się do egzaminu 
/ zaliczenia 

15 

Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

50 

Liczba punktów ECTS 2 

 


