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Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu problematyki nauk humanistycznych, nauk prawnych na poziomie absolwenta szkoły średniej 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien nabyć umiejętność wyrażania się w sposób precyzyjny, adekwatny do omawianej tematyki, z użyciem specjalistycznego 
słownictwa języka prawniczego i zachowaniem dyscypliny językowej.  
2. Student powinien nauczyć się rozróżniać źródła prawa, poznać więzi statyczne i dynamiczne systemu prawa. Powinien posiąść umiejętność 
zastosowania reguł kolizyjnych do rozstrzygania o obowiązywaniu norm wyinterpretowanych z przepisów  
3. Student powinien nabyć umiejętność korzystania z tekstów autentycznych z uwzględnieniem nowelizacji i derogacji.  
4. Student powinien nabyć umiejętność odróżniania rodzajów aktów prawnych oraz jednostek systematyzacyjnych w ich obrębie. 
5. Student powinien nabyć umiejętność prawidłowego posługiwania się pojęciami tworzenia, stosowania i wykładni prawa. 
6. Student powinien nabyć umiejętność korzystania ze źródeł innych niż podręczniki (orzecznictwo, glosy, komentarze, prasa fachowa) w celu 
systematyzowania i uzupełniania wiedzy. Powinien nabyć umiejętność konfrontowania przeciwstawnych stanowisk teoretyków prawa. 

 Metody dydaktyczne:  metoda problemowa; metoda oparta na praktycznej działalności studentów; metoda samodzielnego dochodzenia do 
wiedzy 

Tematyka zajęć: 
1. Normy postępowania i inne typy wypowiedzi 
3. Akty normatywne, przepisy prawne 
2. 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 końcowego; zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej; pytania wymagające 
odpowiedzi opisowych oraz pytania problemowe;  
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