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Prowadzący przedmiot :  

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o ustroju i historii państwa polskiego. 

Cele przedmiotu:   
1.Student powinien poznać konstytucyjny system źródeł prawa i jego hierarchicznością oraz tego konsekwencje w procesie stosowania prawa. 
2.Student powinien poznać specyfikę postępowania i orzekania przez Trybunał Konstytucyjny oraz konsekwencje jego orzeczeń. 
3.Student powinien zdobyć usystematyzowaną wiedzę z zakresu środków ochrony prawnej w zakresie przysługujących jednostce praw i wolności konstytucyjnych. 
4.Student powinien zdobyć umiejętności: analizowania podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prowadzenia wykładni przepisów 
wraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków. 
5.Student powinien zdobyć umiejętności: posługiwania się materiałem prawnym z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym poprzez jego zastosowanie w konkretnej 
sprawie. 
6.Student powinien zdobyć umiejętności: analizy stanu faktycznego i prawnego na gruncie konkretnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
7.Student powinien zdobyć umiejętności: formułowania opinii na kanwie konkretnego stanu faktycznego, będącego przedmiotem kazusu. 

 Metody dydaktyczne: Ćwiczenia prowadzone metodą konwersatoryjną, oparte o analizę przepisów Konstytucji oraz ustaw, których wykładnia dokonywana jest na 
zajęciach z uwzględnieniem dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego..Ćwiczenia 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, wolność, 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 orzeczeń 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 
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