
S Y L A B U S
W

yp
eł

ni
a 

Z
es

pó
ł K

ie
ru

nk
u

WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

dydaktyka kształcenia akademickiego I
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_4

Katedra Dydaktyki Ogólnej [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 1 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 11 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr JACEK MOROZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie doktorantów do krytycznego, refleksyjnego i odpowiedzialnego realizowanie procesu
kształcenia z uwzględnieniem kontekstów charakterystycznych dla danej specjalności.

Wymagania wstępne:
Znajomośc podstawowych terminów i zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii i socjologii.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza
Zna na zaawansowanym poziomie aktualne koncepcje i teorie
kształcenia oraz nowoczesne formy, metody i techniki w
edukacji.

SD_W10EP11

umiejętności

Dostrzega i oryginalnie problematyzuje zjawiska i procesy
edukacji. SD_U10EP31

Ma umiejetności kognitywne i praktyczne niezbędne do
realizacji zadań nauczyciela akademickiego i organizatora
środowiska uczenia sie, potrafi zaprojektować, uargumentować
teoretycznie i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z
zastosowaniem nowoczesnych form, metod i środków
kształcenia i uczenia się.

SD_U11EP42

kompetencje społeczne

Dzieli się doświadczeniami w pracy dydaktycznej. SD_K06EP101

Jest zaangażowany w realizację zadań dydaktycznych z
poszanowaniem podmiotowości uczestników interakcji.

SD_K02
SD_K03EP72

Aktualizuje swoja wiedzę i umiejętności i wykorzystuje ją w celu
doskonalenia swojej podmiotowej koncepcji kształcenia. SD_K06EP83

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: konwersatorium

31. Przedmiot i zadania dydaktyki 1

32. Dydaktyka ogólna a dydaktyki (metodyki) szczegółowe 1

33. Współczesne koncepcje uczenia sie i studiowania 1

34. Współczesne paradygmaty kształcenia 1

35. Aksjologia i teologia kształcenia akademickiego 1

Analiza tekstu, dyskusja, gry dydaktyczne, ćwiczenia.Metody kształcenia
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D. Klus-Stańska (2010): Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. , Warszawa

F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (2010): Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków

W. Okoń (1987): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa

Literatura podstawowa

Cz. Kupisiewicz (2010): Szkice z dziejów dydaktyki, Kraków

D. Gołębniak (red.) (2002): Uczenie metodą projektów, Warszawa

J. Rutkowiak (red.) (1995): Odmiany myślenia o edukacji., IMPULS, Kraków

K. Kruszewski (red.) (2005): Sztuka nauczania. czynności nauczyciela. T. 1., PWN, Warszawa

T. Bauman (red.0 (2005): Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie., Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP4PREZENTACJA

EP1,EP3,EP4PROJEKT

EP1,EP10,EP3,EP4,
EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Przygotowanie i zaprezentowanie projektu zajęć dydaktycznych. Skala ocen od 2 do 5. Zaliczenie od oceny
dostatecznej (3).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

dydaktyka kształcenia akademickiego II
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_6

Katedra Dydaktyki Ogólnej [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 2 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 12 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr JACEK MOROZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przygotowanie doktorantów do krytycznego, refleksyjnego i odpowiedzialnego realizowanie procesu
kształcenia z uwzględnieniem kontekstów charakterystycznych dla danej specjalności.

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotu dydaktyka kształcenia akademickiego I.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza
Zna humanistyczne i społeczne korzenie i uwarunkowania teorii
kształcenia, ma pogłębioną wiedzę w zakresie dydaktyki
ogólnej.

SD_W03EP21

umiejętności

Ma umiejetności kognitywne i praktyczne niezbędne do
realizacji zadań nauczyciela akademickiego i organizatora
środowiska uczenia sie, potrafi zaprojektować, uargumentować
teoretycznie i przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z
zastosowaniem nowoczesnych form, metod i środków
kształcenia i uczenia się.

SD_U11EP41

Potrafi samodzielnie skonstruować materiały dydaktyczne z
użyciem nowoczesnych technologii cyfrowych i stosować je w
edukacji akademickiej, pozaformalnej i nieformalnej.

SD_U04
SD_U07EP52

kompetencje społeczne

Dzieli się doświadczeniami w pracy dydaktycznej. SD_K06EP101

Aktywnie i ze świadomością zasad etyki zawadowej uczestniczy
w tworzeniu środowiska uczenia się. SD_K07EP62

Jest zaangażowany w realizację zadań dydaktycznych z
poszanowaniem podmiotowości uczestników interakcji.

SD_K01
SD_K03EP73

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: konwersatorium

51. Dobór i układ treści kształcenia 2

52. Formy i metody kształcenia akademickiego 2

53. Podmiotowe koncepcje kształcenia nauczyciela akademickiego 2

Analiza tekstu, dyskusja, gry dydaktyczne, ćwiczenia.Metody kształcenia

1/2



A. Sajdak (2013): Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. teoretyczne podstawy
dydaktyki akademickiej., IMPULS, Kraków

D. Klus-Stańska (2010): Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. , Warszawa

F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (2010): Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków

W. Okoń (1987): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa

Literatura podstawowa

Cz. Kupisiewicz (2010): Szkice z dziejów dydaktyki, Kraków

D. Gołębniak (red.) (2002): Uczenie metodą projektów, Warszawa

G. Mietzel (2002): Psychologia kształcenia, GWP, Gdańsk

J. Rutkowiak (red.) (1995): Odmiany myślenia o edukacji., IMPULS, Kraków

J. Świrko-Pilipczuk (2005): Samodzielność w procesie uczenia się a obiektywizm wiedzy i poznania. (w:) Procesy uczenia się i
ich uwarunkowania. (pod red.) F. Bereźnicki, K. Denek, J. Świrko-Pilipczuk, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin

K. Kruszewski (red.) (2005): Sztuka nauczania. czynności nauczyciela. T. 1., PWN, Warszawa

K. Sośnicki (1959): Dydaktyka ogólna., Wrocław

T. Bauman (red.0 (2005): Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie., Kraków

T. Szkudlarek (2009): Wiedza i wolnośc w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu., Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

2Udział w konsultacjach

3Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP2PREZENTACJA

EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP10,EP2,EP4,EP5,
EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Przygotowanie i zaprezentowanie projektu zajęć dydaktycznych (wykład lub ćwiczenia). Skala ocen od 2 do 5.
Zaliczenie od oceny dostatecznej (3).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

Do wyboru [moduł]
Moduł:

ekonomia
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_8

Katedra Finansów Publicznych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
13 wykład 10 ZO

14 wykład 10 E

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab.  KRYSTYNA  BRZOZOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przyswojenie wiedzy z zakresu ekonomii

Umiejętność identyfikacji kategorii ekonomicznych

Wymagania wstępne:
Umiejętność oceny aktualnych zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce
Umiejętność logicznego myślenia i analizowania
Dążenie do poznania różnych opinii i stanowisk

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Doktorant prezentuje wiedzę w zakresie kategorii
ekonomicznych i powiązań między nimi, a także doktorant
rozumie najważniejsze relacje i ich konsekwencje zachodzące w
gospodarce

SD_W05EP11

umiejętności
Doktorant identyfikuje główne zależności występujące w
ekonomii oraz ocenia skutki decyzji ekonomicznych SD_U02EP21

kompetencje społeczne

Doktorant wykazuje kreatywność w ocenie zachodzących
zjawisk ekonomicznych. SD_K02EP31

Doktorant wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy w zakresie
ekonomii SD_K06EP42

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

11. Przedmiot i zakres ekonomii 3

22. System gospodarczy i system finansowy panstwa. Budzet panstwa 3

13. Rynek i jego funkcje 3

14. Koniunktura gospodarcza. Wzrost gospodarczy 3

15. Rynek pracy 3

16. Dochód narodowy 3

17. System pieniężno- kredytowy państwa 3

1/2



18. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy państwa 3

19. Mechanizm rynkowy i jego elementy. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej 3

110. Podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym 4

211. Rola kapitału i jego rodzaje. Sposoby pozyskiwania kapitału 4

112. Koszty działalności gospodarczej 4

213. Wynik z działalności i podział zysku 4

214. Działalność bieżąca, cykl obrotowy, planowanie 4

215. Inwestycje, cykl inwestycyjny, planowanie, zródła finansowania 4

Wykład tematyczny, Dyskusje problemowe, Studia przypadkówMetody kształcenia

M. Gulcz (2002): Ekonomia, t. 1 i 2, Ars Boni et Aequi, Poznań

S. Marciniak [red.] (2009): Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush (2007): Ekonomia, PWE, Warszawa

W. Samuelson, S. Marks (2008): Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

20Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny składający się z 5 pytań ocenianych w punktach - max. 10 punktów za 1 odpowiedź. Warunkiem
jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów i tym samym oceny nie niższej niż 3.
Egzamin pisemny składający się z 5 pytań ocenianych w punktach - max. 10 punktów za 1 odpowiedź. Skala
oceniania jest następująca:
45 - 50 pkt - ocena: 5
42 - 44 pkt - ocena: 4,5
39 - 41 pkt - ocena: 4
35 - 38 pkt - ocena: 3,5
30 - 34 pkt - ocena: 3
poniżej 30 pkt - ocena: 2

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

ethos akademicki
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_14

Zakład Epistemologii
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 5 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 15 E

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab.  RENATA  ZIEMIŃSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Zapoznanie doktorantów z etycznymi wymogami i społeczną rolą instytucji naukowych

Wymagania wstępne: Ukończone studia magisterskie

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Doktorant zna modele szkoły wyższej i ich interpretacje w
świetle teorii etycznych

SD_W03
SD_W04EP11

Doktorant zna zasady etyki badań naukowych, ich
upowszechniania i recenzowania

SD_W03
SD_W04EP22

umiejętności

Doktorant potrafi analizować spory etyczne dotyczące
moralnych aspektów badań naukowych i ich upowszechniania SD_U03EP31

Doktorant potrafi zastosować zasady etyczne do rozstrzygania
sporów etycznych w nauce i kształceniu akademickim SD_U03EP42

kompetencje społeczne

Doktorant rozumie potrzebę dobrych obyczajów akademickich i
jest gotów je doskonalić w świetle modelu etycznego
pracownika nauki

SD_K07EP51

Doktorant rozumie potrzebę przeciwdziałania odstępstwom od
dobrych obyczajów w nauce i kształceniu uniwersyteckim SD_K07EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

21. Modele szkoły wyższej i idea uniwersytetu 5

42. Etyka badań naukowych i ich upowszechniania 5

43. Etyka nauczania w szkole wyższej 5

54. Etyka oceny naukowej i recenzowania 5

Wykład wspomagany prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN USTNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

1/2



Praca zbiorowa. Komisja do spraw Etyki w Nauce (2017): Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Polska Akademia
Nauk, WarszawaLiteratura podstawowa

Kazimierz Twardowski (1933): O dostojeństwie uniwersytetu, Uniwersytet Poznański 1933, PoznańLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

10Studiowanie literatury

5Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin ustny z treści wykładu. Wg skali ocen 2 -5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

Język obcy A,N
Moduł:

język angielski
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_3

Zespół Języka Angielskiego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 7 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

4 27 lektorat 25 ZO

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr KRYSTYNA  SOBCZAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Posługiwanie się prawniczym językiem angielskim na poziomie B2 + w środowisku zawodowym;
przygotowanie i prezentacja pracy doktorskiej w języku obcym.

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Posiada znajomość całej gramatyki nauczanego języka obcego
w ujęciu praktycznym, a także posiada znajomość około 4,000
do 5,000 słów nauczanego języka obcego w zakresie ogólnym i
branżowym.

SD_W01
SD_W03EP11

umiejętności

Potrafi interpretować przepisy prawne w języku angielskim. SD_U06EP31

Umie opisać w języku angielskim główny cel badań naukowych SD_U05EP42

Umie zaprezentować w języku angielskim główne założenia
rozprawy doktorskiej SD_U06EP53

Posiada umiejętności pragmatyczno - językowe ( umiejętność
użycia form językowych w sytuacjach realnych  oraz
umiejętności zachowań językowych respektujących role
społeczne innych uczestników komunikacji językowej).

SD_U05
SD_U06
SD_U07

EP94

kompetencje społeczne

Posiada świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life- long learning) SD_K06EP71

Wykazuje gotowść do publikowania wyników swoich badań w
języku obcym. SD_K05EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: lektorat

61. Constitutional Law 7

62. Introduction to Civil Law 7

73. Administrative Law & Procedure 7

64. System of Courts in Poland 7

Metoda komunikacyjna, metoda audio-lingwalna, metoda gramatyczno-translacyjna. Analiza tekstów prawnych w
języku angielskim.Metody kształcenia

1/2



H. Sierocka  (2011): Legal English, PublikatorLiteratura podstawowa

A. Krois-Linder (2007): International Legal English, Cambridge

E. Skubisz (oprac.) (2011): Prawo Unii Europejskiej, Zbiór aktów prawnych, Warszawa

S. Rice  (2007): Professional English in Use, International Legal English Guardian Weekly

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

25Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

4Przygotowanie projektu / eseju / itp.

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P9SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Doktorant otrzymuje zaliczenie przedmiotu będące konsekwencją zgromadzonych punktów, trzeba uzyskać
określoną liczbę punktów
.Doktorant otrzymuje zaliczenie przedmiotu będące konsekwencją zgromadzonych punktów:
1)  z pięciu zadań (prac pisemnych) w trakcie zajęć rocznych (1 punkt każde zadanie - max. 5 punktów) - zadanych
doktorantom w trakcie zajęć rocznych
2) odpowiedzi ustnej - trzy proponowane zagadnienia, za każdą odpowiedź doktorant może uzyskać od 0 do 5
punktów (łącznie max. 15 punktów)
Relacja zdobytych punktów przez doktoranta do oceny:
20 pkt. - 18 pkt. - ocena bardzo dobra
17 pkt. - ocena dobra plus
16 pkt. - 15 pkt. - ocena dobra
14 pkt. - ocena dostateczna plus
13 pkt. - 12 pkt. - ocena dostateczna
11 pkt. i mniej - ocena niedostateczna

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

Język obcy A,N
Moduł:

język niemiecki
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_2

Zespół Języka Niemieckiego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 7 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

4 27 lektorat 25 ZO

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr MARIA  KAŁUŻA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Przygotowanie do egzaminu doktoranckiego z języka obcego

Wymagania wstępne: Znajomość języka obcego na poziomie B2

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Posiada znajomość całej gramatyki nauczanego języka obcego
w ujęciu  praktycznym, a także posiada znajomość około 4,000
do 5,000 słów nauczanego języka obcego w  zakresie ogólnym i
branżowym.

SD_W01
SD_W03EP11

umiejętności

Potrafi wypowiadać  się w języku obcym w rejestrze ogólnym w
sposób zrozumiały dla native speakerów oraz w rejestrze
branżowym.

SD_U06EP31

Potrafi tworzyć  teksty pisane w rejestrze ogólnym z elementami
języka branżowego o objętości do kilku stron w sposób zgodny
z poprawnością językową.

SD_U05EP42

Potrafi rozumieć teksty słuchane  z rejestru ogólnego
mieszczącego się w standardowej wymowie dla danego języka z
elementami języka branżowego i potrafi czytać ze zrozumieniem
teksty pisane z zakresu rejestru ogólnego i branżowego
(publikacje, akty prawne).

SD_U05
SD_U06EP53

Posiada umiejętności pragmatyczno-językowe (umiejętność
użycia form językowych w sytuacjach realnych  oraz
umiejętności zachowań językowych respektujących role
społeczne innych uczestników komunikacji językowej).

SD_U05
SD_U06
SD_U07

EP84

kompetencje społeczne

Posiada świadomość, że nauka języka obcego jest procesem
LLL (Life- long learning) SD_K06EP71

Wykazuje gotowść do publikowania wyników swoich badań w
języku obcym. SD_K05EP92

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: lektorat

91. Ćwiczenia praktyczne z zakresu gramatyczno - leksykalnego 7

42. Prezentacja przeczytanego materiału 7

1/2



53. Słuchanie tekstów mówionych 7

54. Prowadzenie konwersacji 7

25. Prezentacja przygotowanej pracy naukowej w języku obcym 7

Metoda komunikacyjna, metoda audio-lingwalna, metoda gramatyczno-translacyjna.Metody kształcenia

B.Rogowska, M.Ganczar  (2011): Prawo język niemiecki, Wydawnictwo Hueber Polska

E.  Tuora-Schwierskott (2013): Niemiecki język prawniczy  w 40 lekcjach, C.H. Beck
Literatura podstawowa

BGB , Strafgesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung

Kodeks Cywilny, Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Administracyjnego
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

25Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

2Przygotowanie się do zajęć

4Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

6Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP3,EP4,EP5SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach i wykazanie umiejętności rozumienia złożonych
wypowiedzi, szerokiego zakresu tekstu słuchanego i pisanego o charakterze użytkowym i publicystycznym.
Formułowanie płynnych i spontanicznych wypowiedzi ustnych. Wyrażanie swojego zdania, myśli i poglądów na dany
temat .

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Na ocenę 5,0 bez żadnych trudności z rozumieniem tekstu słuchanego i pisanego i umiejętnością wypowiedzi z
użyciem słownictwa w stopniu zaawansowanym i poprawnością językową .
Na ocenę 4,0 bez większych trudności z rozumieniem tekstu słuchanego i pisanego i umiejętnością wypowiedzi z
użyciem słownictwa w stopniu średniozaawansowanym  i  poprawnością  gramatyczną języka , która nie zakłóca
komunikacji .
Na ocenę 3,0 z trudnościami rozumienia tekstu słuchanego i pisanego w stopniu średniozaawansowanym  oraz
umiejętnością  tworzenia  prostych wypowiedzi z  zachowaniem poprawności językowej .
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

metodologia nauk prawnych
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIWPiA_1

Wydział Prawa i Administracji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy semestr: 2 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 12 wykład 20 E

Razem 20 1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. STANISŁAW  CZEPITA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zaznajomienie uczestników  ze współczesnym stanem metodologii nauk prawnych i ukształtowanie
umiejętności stosowania dyrektyw metodologicznych we własnej pracy badawczej.

Wymagania wstępne:
Znajomość metod pracy badawczej w naukach prawnych na poziomie absolwenta studiów prawniczych II
stopnia i umiejętność praktycznego stosowania tej wiedzy, elementarna wiedza o nauce.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Doktorant ma bardzo szeroką wiedzę o miejscu i znaczeniu
nauki prawa w relacji do innych nauk oraz o przedmiotowej i
metodologicznej specyfice nauki prawa.

SD_W01
SD_W02
SD_W03

EP11

Doskonale zna i rozumie zależności między gałęziami prawa. SD_W02
SD_W06EP22

Rozumie zależności zachodzące między szczegółowymi
naukami prawnymi.

SD_W02
SD_W08
SD_W09

EP33

Wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie bieżący stan badań w
zakresie wybranej problematyki prawnej.

SD_W07
SD_W09EP44

umiejętności

Doktorant  posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych
zagadnień prawnych z refleksyjnym wykorzystaniem różnych
ujęć teoretycznych, w tym metodologicznych.

SD_U08EP51

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze, w szczególności
rozróżnia orientacje w metodologii badań prawnych, formułuje
problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i
konstruuje narzędzia badawcze i posiada umiejętność
opracowania i interpretowania wyników badań, w naukach
prawnych i poszczególnych subdyscyplinach tych nauk.

SD_U04
SD_U05
SD_U06
SD_U09

EP62

kompetencje społeczne

Jest świadomy i wrażliwy na problemy nauk prawnych, gotowy
do komunikowania się z otoczeniem oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania
prawne.

SD_K02
SD_K03
SD_K04

EP71

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

41. Metodologia nauk w ujęciu historycznym 2
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42. Neopozytywistyczna wizja nauki 2

43. Krytyka  neopozytywistycznej wizji nauki 2

44. Współczesna wizja nauki w ogólnej metodologii nauk 2

45. Problem statusu poznawczego nauk prawnych w ujęciu historycznym 2

Wykład z elementami dyskusjiMetody kształcenia

A. Grobler (2008): Metodologia nauk, Kraków

A. Peczenik (2005): Scientia Iuris, Legal Doctrine as Knowledge of Law and as a Source of Law, Dordrecht

S. Czepita, S. Wronkowska, M. Zieliński (2013): Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa, „Państwo i
Prawo” 2013, nr 2

Z. Ziembiński (1983): Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Peczenik (2008): On law and reason, Dordrecht

A. Peczenik (1966): Status naukowy dogmatyki prawa, Kraków

G. Sartor (2005): Legal Reasoning. A cognitive approach to the law, Dordrecht

H. Prakken (1993): Logical Tools for Modelling Legal Arguments, Amsterdam

J. Stelmach, B. Brożek (2008): Metody prawnicze, Warszawa

M. Giudice, W. Waluchow, M. Del Mar (2010): The Methodology of Legal Theory, Burlington

Z. Ziembiński (1974): Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

20Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

1Przygotowanie się do zajęć

1Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego (obejmującego wiedzę z wykładu i zalecanej literatury
podstawowej) polegającego na odpowiedzi na 3 pytania opisowe. Za każdą odpowiedź na pytanie doktorant może
uzyskać maksymalnie 3 punkty. Łącznie za odpowiedzi na pytania doktorant może uzyskać maksymalnie 9 punktów.
Punkty przelicza się na oceny, a zaliczenie wymaga co najmniej oceny dostatecznej (3).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Za każdą odpowiedź na pytanie doktorant może uzyskać maksymalnie 3 punkty. Łącznie za odpowiedzi na pytania
doktorant może uzyskać maksymalnie 9 punktów.
Skala ocen:
4 pkt. i mniej - ocena: niedostateczna;
5 pkt. - ocena: dostateczna;
6 pkt. - ocena: dostateczna plus;
7 pkt. - ocena: dobra;
8 pkt. - ocena: dobra plus;
9 pkt. - ocena: bardzo dobra.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

nowoczesne metody i techniki dydaktyczne
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ2687_3

Katedra Dydaktyki Ogólnej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 2 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 22
ćwiczenia 15 ZO

wykład 10 E

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. TOMASZ  ZIMNY

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Rozwijanie umiejętności kreowania rzeczywistości edukacyjnej (w tym określania celów edukacyjnych,
podejmowania działań komunikacyjnych i motywowania do uczenia się).

Rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami organizowania procesu
uczenia się

Rozwijanie krytycznej postawy wobec informacji (w tym  zawartych na stronach www)

Wymagania wstępne: Podstawowa umiejętność obsługi komputera

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza
Zna nowoczesne metody i techniki kształcenia potrzebne w
pracy dydaktycznej na wyższej uczelni SD_W10EP11

umiejętności

Potrafi wygłosić referat na konferencji naukowej i prowadzić
zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim z
wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych SD_U07EP21

kompetencje społeczne
Zna własne kompetencje co do wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju profesjonalnego i
osobistego.

SD_K01
SD_K06EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

11. Analiza pojęcia nowoczesne metody dydaktyczne 2

12. Określenie celów uczenia się. 2

13. Metoda webquest. 2

14. E-edukacja 2

15. Znaczenie i rodzaje wykładu jako metody dydaktycznej 2

16. Kreacja szkolnej rzeczywistości uczenia studenta 2

17. Wartościowanie informacji w środowiskach życia człowieka 2

38. Nowoczesne narzędzia w dydaktyce szkoły wyższej 2

Forma zajęć: ćwiczenia
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31. Założenia projektu wykładu (kontynuacja) 2

32. Kształtowanie motywacji wewnętrznej do uczenia się 2

33. Prezentacja i ewaluacja projektów w metodzie webquestu 2

34. Prezentacja i ewaluacja projektów w e-learningu 2

35. Prezentacja i ewaluacja projektów wykładu 2

Interaktywne, problemowe, zadanioweMetody kształcenia

Dryden G., Vos J. (2000): Rewolucja w uczeniu, , Wydawnictwo Moderski i S-ka, , PoznańLiteratura podstawowa

Petty G. (2000):  Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i
szkoleniowców, Wydawnictwo GWP, Sopot

Rudniawski J. (2001):  Jak się uczyć? , Wydawnictwo WSiP, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

25Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

2Studiowanie literatury

3Udział w konsultacjach

5Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2PROJEKT

EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Uczestnictwo czynne w zajęciach, realizacja projektu spełniającego przyjęte kryteria. Wg skali
ocen od 2 do 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

pozyskiwanie środków na badania (przygotowanie wniosków o granty)
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_10

Katedra Finansów Publicznych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 3 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 23 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab.  KRYSTYNA  BRZOZOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Poznanie różnorodności możliwości aplikowania o środki na badania naukowe

Poznanie specyfiki aplikacji projektowych

Zachęcenie do składania grantowych aplikacji własnych

Wymagania wstępne: Znajomość obsługi komputera  i umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Wie jakie są zasady  i procedury pozyskiwania środków na
działalność badawczą. SD_W04EP11

Zna zasady etyczne i dobre obyczaje w nauce oraz prawo
autorskie.

SD_W03
SD_W04EP22

umiejętności
Umie indywidualnie i w zespole przygotować wniosek o
finansowanie projektów badawczych. SD_U04EP31

kompetencje społeczne Wykazuje aktywność w poszukiwaniu środków na badania SD_K03EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: konwersatorium

41. Prezentacja i omówienie realizowanych grantów naukowych – rodzaje projektów. 3

32. Źródła aplikowania o środki na badania naukowe. 3

43. Zasady pozyskiwania środków na badania naukowe. 3

44. Aplikacja grantowa i procedury składania wniosków projektowych. 3

ZadaniowaMetody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

1/2



Gallo C. (2011): Steve Jobs. Sekrety innowacji, Znak, Kraków

Kahney L. (2010):  Być jak Steve Jobs. Jeśli chodzi o pomysły wszystko jest dozwolone, Znak, Warszawa
Literatura podstawowa

Gladwell M. (2007):  Błysk, Znak, Warszawa

Gladwell M. (2009): Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Znak, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

15Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

8Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

10Przygotowanie projektu / eseju / itp.

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną.  Zaliczenie z oceną. Przygotowanie procedury aplikowania o środki na badania naukowe.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

praktyka - prowadzenie lub współuczestnictwo
(PRAKTYKI)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_12

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski, semestr:

4 - język polski, semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język
polski, semestr: 7 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 12 praktyka 10 ZO

2
13 praktyka 10 ZO

14 praktyka 15 ZO

3
15 praktyka 20 ZO

16 praktyka 20 ZO

4 17 praktyka 15 ZO

Razem 90 6

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. EWELINA CAŁA-WACINKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu metodyki pracy nauczyciela akademickiego

Wymagania wstępne:
Opanowanie podręcznikowej oraz komentarzowej wiedzy na temat wykładanego przedmiotu, a także
opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu adekwatnej realizacji procesu dydaktycznego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza
Doktorant  zna aktualne rozwiązania w zakresie efektywnych
sposobów nauczania, w tym nowoczesnych metod nauczania,
na poziomie akademickim.

SD_W10EP11

umiejętności

Doktorant umie przeprowadzić samodzielnie zajęcia
dydaktyczne. SD_U11EP101

Doktorant posiada umiejętność poszukiwania i
wykorzystywania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technik
oraz metod kształcenia.

SD_U10EP22

Doktorant potrafi prowadzić ze studentami dyskusję z
wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki prawa.

SD_U02
SD_U03
SD_U08
SD_U10

EP43

kompetencje społeczne

Doktorant ma świadomość roli pracy zespołowej w dydaktyce. SD_K03
SD_K06EP51

Doktorant ma świadomość, że w pracy dydaktycznej musi go
cechować otwartość na nowe teorie, idee oraz wyzwania
współczesnego świata.

SD_K01
SD_K04
SD_K06

EP62

Doktorant ma świadomość społecznej doniosłości roli
nauczyciela akademickiego. SD_K07EP73

Doktorant potrafi wskazać studentom różnice pomiędzy rolami
prawnika - naukowca i prawnika - praktyka.

SD_K01
SD_K02
SD_K06

EP84

1/2



kompetencje społeczne

Doktorant wykazuje świadomość potrzeby działań
popularyzatorskich, a zwłaszcza upowszechniania wyników
badań, w wymiarze społecznym, ze szczególnym
uwzględnieniem roli naukowca-wykładowcy akademickiego.

SD_K05
SD_K07EP95

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: praktyka

101. Prowadzenie zajęć w uczelni lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć w uczelni. 2

102. Prowadzenie zajęć w uczelni lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć w uczelni. 3

153. Prowadzenie zajęć w uczelni lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć w uczelni. 4

204. Prowadzenie zajęć w uczelni lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć w uczelni. 5

205. Prowadzenie zajęć w uczelni lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć w uczelni. 6

156. Prowadzenie zajęć w uczelni lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć w uczelni. 7

Praktyki - prowadzenie zajęć w uczelni lub uczestniczenie w prowadzeniu zajęć w uczelniMetody kształcenia

Łukasz Pohl (2015): Prawo karne, Wykład części ogólnej, Wolters Kluwer, Warszawa

Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz (2012): Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Lexis Nexis,
Warszawa

Literatura podstawowa

Ryszard Stefański (red.) (2017): Kodeks karny. Komentarz, C.H.Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

90Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

30Przygotowanie się do zajęć

30Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie wyników hospitacji oraz wyników ankiety ewaluacyjnej studentów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

prawo autorskie w pracy naukowej
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_7

Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy semestr: 3 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 13 wykład 20 E

Razem 20 1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. DOROTA  SOKOŁOWSKA

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie doktorantów z zasadami prawa autorskiego w pracach naukowych, ze szczególnym
uwzględnieniem ich stosowania w pracy naukowej doktorantów

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu prawa cywilnego i ochrony własności intelektualnej

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Posiada pogłębioną wiedzę na temat pojęć i zasad ochrony
praw autorskich, w tym będących wynikiem pracy twórczej
(badawczej).

SD_W04EP11

Posiada pogłębioną wiedzę  o zasadach przygotowania i
realizacji pracy badawczej zgodnie z prawem autorskim, zna
wymogi dotyczące przewodów doktorskich oraz ma wiedzę o
stosowaniu reguł techniki pisarskiej w zależności od utworu

SD_W01
SD_W03
SD_W04

EP132

Bardzo dobrze zna zasady dozwolonego użytku chronionych
utworów i reguły odpowiedzialności za popełnienie plagiatu. SD_W03

SD_W04EP23

Posiada pogłębioną wiedzę o umowach autorskich, w
szczególności dotyczących działalności pracowników
naukowych.

SD_W04EP34

umiejętności

Ma kompetencje umożliwiające prowadzenie samodzielnej
działalności naukowej oraz prowadzenie (samodzielnie lub w
zespole) badań naukowych w ramach projektów badawczych z
zastosowaniem zasad ochrony praw autorskich

SD_U06
SD_U11EP121

Posiada zaawansowane umiejętności przygotowania i
prezentacji różnego typu wystąpień z zastosowaniem zasad
ochrony praw autorskich.

SD_U03EP42

Rozwiązuje kompleksowo faktyczne problemy prawne związane
ze stosowaniem zasad prawa autorskiego w pracach
naukowych, przy wykorzystaniu uzyskanej wiedzy teoretycznej,
dorobku doktryny i orzecznictwa.

SD_U02
SD_U03EP53

Potrafi zastosować  odpowiednie regulacje prawne
umożliwiające wykorzystywanie we własnej działalności
zawodowej i naukowej cudzą  twórczość.

SD_U03EP64

kompetencje społeczne

Jest zorientowany na bieżące uzupełnianie wiedzy i
monitorowanie zmian przepisów prawa, poglądów doktryny i
orzecznictwa

SD_K06EP101

Prezentuje oraz propaguje świadomą prawnie postawę zgodną z
zasadami etyki i uczciwości naukowej w

SD_K03
SD_K07EP112
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kompetencje społeczne

dziedzinie twórczości. SD_K03
SD_K07EP112

W sposób szczegółowy i pogłębiony uzupełnia wiedzę o
poglądy doktryny i orzecznictwa

SD_K02
SD_K07EP93

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

31. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego. Materiały nie stanowiące prawa autorskiego. 3

3
2. Współtwórczość. Utwór stworzony przez pracownika. Utwór stworzony przez pracownika
instytucji naukowej. Utwór zbiorowy. Utwory połączone. 3

3
3. Pojęcie i katalog autorskich praw osobistych. Pojęcie i katalog autorskich praw majątkowych.
Czas trwania autorskich praw majątkowych 3

34. Dozwolony użytek osobisty utworów. Dozwolony użytek publiczny utworów. 3

35. Rodzaje, zasady i treść umów o przejście autorskich praw majątkowych. 3

3
6. Ochrona autorskich praw osobistych - roszczenia. Ochrona autorskich praw majątkowych -
roszczenia. Ochrona wizerunku. Plagiat. Autoplagiat. 3

27. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych 3

Wykład informacyjny połączony z analizą tekstów prawnych oraz wybranego orzecznictwa, uwzględniający dyskusję.
Metody kształcenia

Barta J., Markiewicz R. (red.) (2011): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

E. Ferenc-Szydełko (red.) (2011): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz

J. Barta, R. Markiewicz (2013):  Prawo autorskie, Warszawa

Z. Radwański (red.) (2007): System prawa prywatnego, Prawo autorskie. Tom 13, pod red. J. Barty, Warszawa

Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Literatura podstawowa

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP2,EP3,E
P4,EP5,EP6

KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny obejmuje wiedzę z wykładu oraz aktów prawnych i zalecanej literatury wraz z orzecznictwem.
Polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania teoretyczne. Na zaliczenie potrzebna jest ocena co najmniej
dostateczna.
Zasady oceniania odpowiedzi na zadane pytanie:
- 3 prawidłowe i wyczerpujące odpowiedzi - bardzo dobry
- 3 prawidłowe odpowiedzi - dobry plus
- 2 prawidłowe i wyczerpujące odpowiedzi - dobry
- 2 prawidłowe odpowiedzi - dostateczny plus
- 1 prawidłowa i wyczerpująca odpowiedź - dostateczny
- 1 prawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi - niedostateczny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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A. Chobot (1975):  Regulacja prawna twórczej pracy badawczej w stosunkach pracy

A. Korpała (2010):  Prawo autorskie: orzecznictwo,  red. nauk. S. Stanisławska-Kloc, A. Matlak

A.M. Niżankowska (2007): Prawo do integralności utworu

E. Traple (2010): Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim

E. Wojnicka (1997):  Ochrona autorskich dóbr osobistych,  Łódź

G. Tylec (2006): Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim

J. Banasiuk (2012):  Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim

J. Barta, R. Markiewicz (2005): Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, ZNUJ, PIPWI, 2005, z. 88

J. Marcinkowska (2004): Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia, ZNUJ PIPWI, z. 87, 2004

L. Jaworski (2003): Twórczość pracownicza

L. Małek (2011): Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa

M. Jankowska (2011): Autor i prawo do autorstwa

P. Podrecki (2010): Środki ochrony praw własności intelektualnej

P. Podrecki (1996): Środki prawne ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach
prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji, ZNUJ PIPWI, 1996, z. 67

R. Markiewicz (1990):  Ochrona prac naukowych, ZNUJ z. 55, 1990

R. Markiewicz (1984): Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim

S. Stanisławska-Kloc, Ł. Ptak (2007): Wybrane skróty, oznaczenia, symbole i zwroty używane w zakresie własności
intelektualnej, ZNUJ PIPWI, 2007, z. 100

T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska (2010):  Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe

(2005): Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach
akademickich i naukowych, praca zbiorowa, Monografie Fundacji Rektorów Polskich

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

20Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

seminarium doktoranckie
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ2469_2

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski, semestr:

4 - język polski, semestr: 5 - język polski, semestr: 6 - język
polski, semestr: 7 - język polski, semestr: 8 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 12 seminarium 10 ZO

2
23 seminarium 20 ZO

14 seminarium 10 ZO

3
25 seminarium 20 ZO

16 seminarium 10 ZO

4
27 seminarium 20 ZO

18 seminarium 10 ZO

Razem 100 10

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. EWELINA  CAŁA-WACINKIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Doskonalenie naukowego warsztatu doktorantów poprzez dyskusję nad nurtującymi ich problemami
badawczymi i poszukiwanie właściwych odpowiedzi.

Wymagania wstępne: Dogłębna znajomość prawa zgodnie z zakresem seminarium doktoranckiego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Doktorant posiada pogłębioną wiedzę o metodologii nauk
prawnych, zasadach przygotowania i realizacji pracy badawczej
i zna wymogi dotyczące przewodów doktorskich. SD_W03EP11

Doktorant ma wiedzę na temat konstrukcji wybranych przez
siebie instytucji prawnych oraz o stosowaniu reguł techniki
pisarskiej w zależności od rodzaju utworu i będących jego
podstawą metod badawczych.

SD_W01
SD_W02
SD_W07

EP22

umiejętności

Doktorant potrafi sformalizować główny cel badań naukowych
oraz służące jego realizacji cele szczegółowe. SD_U02EP31

Doktorant umie sformułować hipotezy badawcze, które
skorelowane są z celami planowanych badań naukowych.

SD_U02
SD_U09EP42

Doktorant umie argumentować i zaproponować rozwiązanie
problemu badawczego dotyczącego wybranej przez siebie
instytucji prawnej posługując się przy tym terminologią z
zakresu nauk prawnych oraz przygotować i prezentować ustne
wystąpienia z zakresu seminarium, a także dokonać oceny
pracy badawczej pod względem sposobu przydatności
propozycji rozwiązania problemu naukowego i zgodności z
wymogami dotyczącymi prac doktorskich.

SD_U06
SD_U07EP53

1/3



kompetencje społeczne

Doktorant  analitycznie ocenia swój dorobek, jednocześnie
wnikliwie bada dorobek dyscypliny oraz dostrzega potrzebę
pogłębiania i doskonalenia własnej wiedzy

SD_K01
SD_K06EP71

Doktorant respektuje zasady etycznego i profesjonalnego
zachowania.

SD_K03
SD_K07EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: seminarium

51. Zasady formułowania problemów badawczych. Kontynuacja. 2

52. Wymagania formalne rozprawy doktorskiej. 2

103. Zasady pisania rozprawy doktorskiej. 3

104. Przygotowanie założeń metodyki pracy. 3

35. Przygotowanie założeń metodyki pracy. Kontynuacja. 4

56. Dyskusja nad tematem rozprawy doktorskiej. 4

27. Wybór tematu rozprawy doktorskiej. 4

108. Przygotowanie wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej. 5

109. Prezentacja wyników badań literaturowych. 5

210. Prezentacja wyników badań literaturowych. Kontynuacja. 6

311. Prezentacja planu pracy doktorskiej. 6

512. Prezentacja rozdziału pracy doktorskiej. 6

2013. Prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy doktorskiej. 7

614. Prezentacja poszczególnych rozdziałów pracy doktorskiej.  Kontynuacja. 8

415. Prezentacja wniosków końcowych i autoreferat. 8

Praca własna doktoranta pod kierownictwem opiekuna naukowego. Praca w grupach, opracowanie projektów, ustne
wystąpienia.Metody kształcenia

Literatura zalecana przez promotora :

R. Kolman (2000): Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Bydgoszcz

R. Kolman, K. Szczepańska (2011): Doktoraty i habilitacje, Toruń

Literatura podstawowa

J. Apanowicz (2005): Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne,
Warszawa

Literatura zalecana przez promotora :
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

100Zajęcia dydaktyczne

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Praca pisemna: akceptacja przez opiekuna poszczególnych etapów pracy nad rozprawą doktorską oraz fragmentów
rozprawy i całości rozprawy

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Praca pisemna: akceptacja przez opiekuna poszczególnych etapów pracy nad rozprawą doktorską oraz fragmentów
rozprawy i całości rozprawy

2/3



0Udział w egzaminie/zaliczeniu

20Przygotowanie się do zajęć

20Studiowanie literatury

10Udział w konsultacjach

100Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 250

Liczba punktów ECTS 10
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

Do wyboru [moduł]
Moduł:

socjologia
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_9

Pracownia Metodologii i Technik Badań Socjologicznych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 3 - język polski, semestr: 4 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2
13 wykład 10 ZO

14 wykład 10 E

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr SEBASTIAN  KOŁODZIEJCZAK

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Przekazanie doktorantom wiedzy z zakresu socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ładu
społecznego.

Zapoznanie z  teoriami funkcjonującymi na gruncie socjologii, również socjologii prawa oraz socjologii
zachowań dewiacyjnych.

Przedstawienie głównych procesów społecznych zachodzących w Polsce, Europie i na świecie.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza
Doktorant zna główne nurty i szkoły analizy zjawisk
społecznych, a także doktorant zna główne pojęcia socjologii. SD_W05EP11

umiejętności
Potrafi  stosować perspektywy teoretyczne do analizy zjawisk
społecznych.

SD_U01
SD_U03EP21

kompetencje społeczne
Doktorant wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy w zakresie
socjologii.

SD_K04
SD_K06EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

2
1. Socjologia jako nauka, specyfika socjologicznej interpretacji. Historyczne warunki jej powstania.
Główne teorie socjologiczne. Klasycy mysli socjologicznej. 3

2
2. Socjologia: kultury, religii, wsi, miasta, narodu – obszar zainteresowan, metody badan.
Biologiczne, geograficzne, demograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego. 3

2
3. Obszar zainteresowań i metody badan socjologii kultury. Socjologiczne ujecie kultury. Obszary
regulacji kulturowej. Tradycja kulturowa. Tworzenie kultury. 3

24. Kultura masowa. Subkultury i kontrkultury 3

2
5. Ład społeczny. System aksjo-normatywny. Zachowania dewiacyjne w perspektywie
socjologicznej. Społeczne metody redukcji zachowań dewiacyjnych, presja na konformizm. 3

2
6. Socjalizacja i kontrola społeczna. Odmiany i efekty socjalizacji. Osobowosc społeczna. Rodzina
jako grupa i instytucja społeczna. Funkcje rodziny. 4

1
7. Elementy struktury społecznej – rodzina, społecznosci lokalne, warstwy, klasy, kasty, narody,
panstwa, instytucje, organizacje. 4

18. Perspektywa kapitałowa w socjologii i innych naukach społecznych. 4
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2
9. Status, rola, grupa, organizacja, instytucja. Interakcje społeczne: podejscie systemowe,
koncepcja interakcjonizmu symbolicznego, ujecie dramaturgiczne, etnometodologia, teoria
wymiany.

4

1
10. Religia i religijność jako przedmioty zainteresowania socjologii. Typy religii. Formy
instytucjonalizacji religii. Społeczne funkcje religii. 4

2
11. Społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna. Obszar zainteresowań i metody badan
socjologii miasta i wsi. Procesy urbanizacji i ruralizacji. Suburbanizacja. 4

1
12. Panstwo i władza. Odmiany władzy. Formy legitymizacji władzy. Przywództwo. Socjologiczne
definicje i funkcje panstwa. Naród jako przedmiot zainteresowania socjologii. Pojecie zbiorowosci
etnicznej. Etnogeneza.

4

Wykład, prezentacja multimedialna, dyskusjaMetody kształcenia

P. Sztompka (2002): Socjologia, Wydawnictwo Znak, KrakówLiteratura podstawowa

A. Giddens (2004): Socjologia, PWN, Warszawa

M. Okólski (2004): Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wyd. Naukowe
Scholar, Warszawa

Z. Bauman (1998): Socjologia, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

20Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

9Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu pisemnego (test).
Zasady oceniania są następujące:
90-100 % prawidłowych odpowiedzi - bardzo dobry
85-89 % prawidłowych odpowiedzi - dobry plus
80-84%  prawidłowych odpowiedzi - dobry
75-79 % prawidłowych odpowiedzi - dostateczny plus
55 -74 % prawidłowych odpowiedzi  - dostateczny
Poniżej 55 % - niedostateczny  .

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

szkolenie BHP
(INNE ZAJĘCIA)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ2400_4

Uniwersyteckie Centrum Edukacji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy semestr: 1 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 01 wykład 5 Z

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu / modułu:

mgr MARIUSZ  SIKORA

Prowadzący zajęcia: mgr MARIUSZ  SIKORA

Cele przedmiotu /
modułu:

Nabycie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie przeciwpożarowej, udzielaniu pierwszej
pomocy oraz prawach i obowiązkach studenta i pracownika.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza o środowisku; umiejętność uczenia się; umiejętność współdziałania w grupie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach studiowania
kierunku studiów

SD_W06EP11

umiejętności Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce. SD_U09EP21

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo
własne i otoczenia, w tym przestrzega bezpieczeństwa pracy SD_K03EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne: uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w
prawodawstwie polskim i Unii Europejskiej; obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, czynniki ergonomiczne w
kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych pomieszczeń pracy.

1

2

2. Zagrożenia wypadkowe na zajęciach i w czasie praktyk zawodowych, obozach sportowych,
zajęciach terenowych, unikanie zagrożeń. Postępowanie powypadkowe (uregulowania prawne,
ubezpieczenie wypadkowe). Czynniki niebezpieczne i uciążliwe: fizyczne, biologiczne i chemiczne
na zajęciach laboratoryjnych, w pracowniach, w czasie praktyk zawodowych i oraz zajęciach
terenowych, obozach sportowych. Zagrożenia przy monitorach ekranowych, unikanie zagrożeń ze
szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, znajomość instrukcji
bhp oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja
pomieszczeń.

1

1
3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wypadkowej, apteczki pierwszej
pomocy. 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i w innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1

Wykład w formie e-learningu z prezentacjami multimedialnymi i testem końcowym.Metody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

1/2



Rączkowski B. (2016): BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

Wieczorek Z. (2016): Prawcownik administarcyjno-biurowy: organizacja pracy, zagrożenia i szkolenia bhp,
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)

Literatura podstawowa

Koradecka D.  (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP., Warszawa

Pisarczuk A. (2017): Kodeks pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy: komentarz, Wydawnictwo Bezpieczeństwo Pracy
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

5Zajęcia dydaktyczne

0Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny. Szkolenie w formie e-learningu i test przeprowadzony na platformie
elearningowej.
Test składa się z 20 pytań. Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie 12
poprawnych odpowiedzi. Wyniki testu przeprowadzonego na platformie Moodle przenoszone są automatycznie przez
system do bazy e-Dziekanat.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu nie jest wystawiana.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

warsztaty komunikacji społecznej
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_8

Zakład Psychologii Społecznej
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 2 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 12 konwersatorium 15 ZO

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr ADAM  KUCHARSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z podstawowymi modelami komunikowania się, jak
również z uwarunkowaniami skutecznej komunikacji w relacjach interpersonalnych oraz publicznych
wystąpieniach.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu psychologii

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Zna podstawowe modele komunikowania się oraz ma wiedzę na
temat barier w komunikowaniu się

SD_W01
SD_W05
SD_W10

EP11

Ma wiedzę na temat skutecznego występowania publicznego
oraz na temat zasad prowadzenia konwersacji

SD_W05
SD_W10EP32

umiejętności

Potrafi występować publicznie SD_U07EP51

Potrafi prowadzić konwersacje oraz unika barier w
komunikowaniu się SD_U08EP62

kompetencje społeczne Jest otwarty na odmienne punkty widzenia SD_K03
SD_K06EP81

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: konwersatorium

31. Komunikowanie się i jego modele 2

32. Bariery w komunikacji 2

33. Analiza transakcyjna 2

34. Wystąpienia publiczne 2

35. Prowadzenie konwersacji 2

Warsztat, prezentacje multimedialneMetody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP3,EP5,EP6,E
P8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

1/2



Argyle, M.  (2002): Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Dobek –Ostrowska  (2004):  Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław

Domachowski, W.  (1993): Psychologia  społeczna komunikacji niewerbalnej, Toruń

Literatura podstawowa

Nęcki, Z.  (1995): Negocjacje w biznesie,  Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły biznesu i Agencji kosultingowej,
KrakówLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

3Studiowanie literatury

4Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Aktywny udział w zajęciach, obecność.Skala ocen od 2 do 5.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z zakresu prawa prywatnego I
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_11

Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 4 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

2 24 wykład 15 E

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. ZBIGNIEW  KUNIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Analiza badawcza aktualnych problemów z zakresu prawa prywatnego

Wymagania wstępne: Dogłębna znajomość prawa cywilnego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Doktorant posiada zaawansowaną wiedzę o poglądach na temat
prawa prywatnego oraz o ich ewolucji, z uwzględnieniem
najnowszych badań naukowych

SD_W01
SD_W02
SD_W08

EP11

Posiada zaawansowaną wiedzę o procesach zmian i ich
przyczynach w zakresie prawa prywatnego SD_W09EP22

umiejętności

Doktorant potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
prywatnego z zastosowaniem odpowiednich metod i technik
badawczych

SD_U01
SD_U04EP31

Potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych
problemów naukowych, w tym rozwiązania autorskie SD_U01

SD_U02EP42

kompetencje społeczne

Potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę na wyższym
poziomie SD_K06EP51

Jest przekonany o potrzebie i konieczności prowadzenia badań
naukowych z zakresu prawa prywatnego z zastosowaniem
innych nauk społecznych

SD_K01
SD_K04EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

51. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa cywilnego cz. ogólnej 4

52. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa cywilnego cz. zobowiązań 4

53. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa rodzinnego 4

Wykład z elementami dyskusji. Analiza tekstów z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

1/2



System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne - część ogólna. Tom 1, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne - część ogólna. Tom 2, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.

System Prawa Prywatnego, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 11, red. T. Smyczyński, Warszawa 2014.

System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Tom 5, red. E. Łętowska, Warszawa 2013.

System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Tom 6, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014.

System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Tom 7, red. J. Rajski, Warszawa 2011.

System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Tom 8, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011.

System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. Tom 9, red. W.J. Katner, Warszawa 2010.

Literatura podstawowa

Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego, red. K. Klafkowska-Waśniowska, Warszawa 2012Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny albo ustny obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Doktorant otrzymuje 3 pytania.
Odpowiedzi na pytania są punktowane w skali 0-12 punktów. Za każde pytanie max. 4 punkty. Relacja zdobytych
punktów przez doktoranta do oceny:
0-5 pkt. - niedostateczny
6-7 pkt. - dostateczny
8-9 pkt. - dostateczny plus
10 pkt - dobry,
11 pkt- dobry plus
12 pkt -bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.

2/2
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z zakresu prawa prywatnego II
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_12

Uniwersytet Szczeciński [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 5 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 25 wykład 15 E

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

dr hab. ZBIGNIEW KUNIEWICZ

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Analiza badawcza aktualnych problemów z zakresu prawa prywatnego

Wymagania wstępne: Dogłębna znajomość prawa cywilnego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Doktorant posiada zaawansowaną wiedzę o poglądach na temat
prawa prywatnego oraz o ich ewolucji, z uwzględnieniem
najnowszych badań naukowych

SD_W01
SD_W02
SD_W08

EP11

Posiada zaawansowaną wiedzę o procesach zmian i ich
przyczynach w zakresie prawa prywatnego SD_W09EP22

umiejętności

Doktorant potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
prywatnego z zastosowaniem odpowiednich metod i technik
badawczych

SD_U01
SD_U04EP31

Potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych
problemów naukowych, w tym rozwiązania autorskie SD_U01

SD_U02EP42

kompetencje społeczne

Potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę na wyższym
poziomie SD_K06EP51

Jest przekonany o potrzebie i konieczności prowadzenia badań
naukowych z zakresu prawa prywatnego z zastosowaniem
innych nauk społecznych

SD_K01
SD_K04EP62

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

101. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa handlowego 5

52. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa pracy 5

Wykład z elementami dyskusji. Analiza tekstów z dyskusją.Metody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

1/2



Kodeks Pracy. Komentarz.

System Prawa Prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. Tom 17 a, red. S.Sołtysiński, Warszawa 2015.

System Prawa Prywatnego, Prawo spółek osobowych. Tom 16 a, red. A. Szajkowski, Warszawa 2016.

System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część szczegółowa. Tom 7, red. J. Rajski, Warszawa 2011.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

3Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny albo ustny obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury. Doktorant otrzymuje 3 pytania.
Odpowiedzi na pytania są punktowane w skali 0-12 punktów. Za każde pytanie max. 4 punkty. Relacja zdobytych
punktów przez doktoranta do oceny:
0-5 pkt. - niedostateczny
6-7 pkt. - dostateczny
8-9 pkt. - dostateczny plus
10 pkt - dobry,
11 pkt- dobry plus
12 pkt -bardzo dobry

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.

2/2
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z zakresu prawa publicznego I
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_13

Uniwersytet Szczeciński [do 30.09.2019]
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 6 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

3 26 wykład 15 E

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab.  ZBIGNIEW OFIARSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, prawa samorządu
terytorialnego oraz prawa finansowego, w tym przedstawienie doktorantom, w kontekście ewolucyjnym,
wybranych problemów z zakresu wskazanych gałęzi prawa.

Wymagania wstępne:
Pogłębiona wiedza z zakresu prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, finansów i
prawa finansowego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Doktorant posiada zaawansowaną wiedzę o poglądach na temat
prawa publicznego oraz o ich ewolucji, z uwzględnieniem
najnowszych badań naukowych

SD_W01
SD_W02
SD_W08

EP11

Posiada zaawansowaną wiedzę o procesach zmian i ich
przyczynach w zakresie prawa publicznego. SD_W09EP22

umiejętności

Doktorant potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
publicznego z zastosowaniem odpowiednich metod i technik
badawczych

SD_U01
SD_U04EP51

Potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych
problemów naukowych, w tym rozwiązania autorskie SD_U01

SD_U02EP62

kompetencje społeczne

Potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę na wyższym
poziomie SD_K06EP71

Jest przekonany o potrzebie i konieczności prowadzenia badań
naukowych z zakresu prawa publicznego z zastosowaniem
innych nauk społecznych

SD_K01
SD_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

51. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa finansowego. 6

52. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa administracyjnego. 6

53. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa samorządu terytorialnego. 6

Wykład w formie multimedialnej., Analiza tekstów aktów prawnych, stanowiska judykatury i doktryny z dyskusją.
Metody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP5,EP6,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

1/2



Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

8Przygotowanie się do zajęć

15Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny polega na udzieleniu odpowiedzi na pięć pytań problemowych. Obejmuje wiedzę z wykładów oraz
zalecanej literatury przedmiotu.  Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać maksymalnie 1 punkt.  Warunkiem
zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

Zasady ustalania oceny są następujące:
-5 pkt - bardzo dobry,
-4,5 pkt -dobry plus,
-4 pkt - dobry,
-3,5 pkt - dostateczny plus,
-3 pkt - dostateczny,
-poniżej 3 pkt -niedostateczny.

W okresie nauczania hybrydowego lub wyłącznie nauczania zdalnego nastąpi zmiana warunków zaliczenia
przedmiotu na następujące wymogi:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego 15 pytań. Każda prawidłowa odpowiedź
umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 15 punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- 15 pkt - bardzo dobry,
- 14 pkt - dobry plus,
- 12-13 pkt - dobry,
- 10-11 pkt - dostateczny plus,
- 9 pkt - dostateczny,
- poniżej 9 pkt - niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.

2/2
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

wykład monograficzny z zakresu prawa publicznego II
(ZAJĘCIA FAKULTATYWNE ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_14

Uniwersytet Szczeciński
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
fakultatywny semestr: 7 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

4 27 wykład 15 E

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu / modułu:

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa karnego oraz prawa
gospodarczego publicznego, w tym przedstawienie doktorantom, w kontekście ewolucyjnym, wybranych
problemów z zakresu wskazanych gałęzi prawa.

Wymagania wstępne: Pogłębiona wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego oraz gospodarczego publicznego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Doktorant posiada zaawansowaną wiedzę o poglądach na temat
prawa publicznego oraz o ich ewolucji, z uwzględnieniem
najnowszych badań naukowych

SD_W01
SD_W02
SD_W08

EP11

Posiada zaawansowaną wiedzę o procesach zmian i ich
przyczynach w zakresie prawa publicznego SD_W09EP22

umiejętności

Doktorant potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
publicznego z zastosowaniem odpowiednich metod i technik
badawczych

SD_U01
SD_U04EP41

Potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych
problemów naukowych, w tym rozwiązania autorskie SD_U01

SD_U02EP52

kompetencje społeczne

Potrafi uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę na wyższym
poziomie SD_K06EP71

Jest przekonany o potrzebie i konieczności prowadzenia badań
naukowych z zakresu prawa publicznego z zastosowaniem
innych nauk społecznych

SD_K01
SD_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

51. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa konstytucyjnego. 7

52. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa gospodarczego publicznego. 7

53. Zagadnienia obejmujące problematykę prawa karnego. 7

Wykład w formie multimedialnej., Analiza tekstów aktów prawnych, stanowiska judykatury i doktryny z dyskusją.
Metody kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

1/2



Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

15Zajęcia dydaktyczne

1Udział w egzaminie/zaliczeniu

5Przygotowanie się do zajęć

13Studiowanie literatury

6Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny polega na udzieleniu odpowiedzi na pięć pytań problemowych. Obejmuje wiedzę z wykładów oraz
zalecanej literatury przedmiotu.  Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać maksymalnie 1 punkt.  Warunkiem
zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.

Zasady ustalania oceny są następujące:
-5 pkt - bardzo dobry,
-4,5 pkt -dobry plus,
-4 pkt - dobry,
-3,5 pkt - dostateczny plus,
-3 pkt - dostateczny,
-poniżej 3 pkt -niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.

2/2
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WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Nazwa programu kształcenia:

wykładnia prawa
(ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE)

Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu:
10.0WIIIIJ119_5

Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Forma studiów: Dziedzina nauki / dziedzina sztuki Dyscyplina naukowa / dyscyplina artystyczna
dziedzina nauk prawnych prawoIII stopnia, stacjonarne

Język przedmiotu / modułu:Status przedmiotu / modułu:
obowiązkowy semestr: 2 - język polski

Rok Semestr Forma zajęć Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS

1 12 wykład 20 E

Razem 20 1

Koordynator
przedmiotu / modułu:

prof. dr hab.  MACIEJ  ZIELIŃSKI

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu /
modułu: Zaznajomienie uczestników  ze współczesnym stanem wiedzy z zakresu wykładni prawa.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza o prawie.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów
dla programu

  Po zaliczeniu przedmiotu / modułu doktorant potrafi:

Lp KOD Opis efektuKategoria

wiedza

Doktorant rozróżnia koncepcje wykładni prawa. SD_W07EP11

Doktorant zna dyrektywy interpretacyjne poszczególnych faz
wykładni. SD_W07EP22

umiejętności

Doktorant potrafi przedstawić w innej konwencji językowej
różne koncepcje wykładni prawa. SD_U06EP31

Doktorant rozwiązuje praktyczne problemy interpretacyjne. SD_U01EP42

Doktorant analizuje treść przepisu prawnego w kontekście
tekstu prawnego. SD_U01EP53

Doktorant argumentuje na rzecz prawdziwości sądów na
podstawie konkretnego przypadku interpretacyjnego. SD_U08EP64

kompetencje społeczne

Doktorant jest zorientowany na pozyskanie norm z przepisów
prawnych. SD_K02EP71

Doktorant wykazuje odpowiedzialność za przyjęte rozwiązanie
interpretacyjne. SD_K01EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Forma zajęć: wykład

61. Zagadnienia wprowadzające (siatka pojęciowa i terminologiczna) 2

52. Polskie koncepcje wykładni prawa 2

23. Istota koncepcji derywacyjnej 2

24. Właściwości tekstów prawnych i adekwatne dyrektywy wykładni 2

15. Właściwości tekstów prawnych i adekwatne dyrektywy wykładni (kontynuacja) 2

16. Korespondencja redagowania i wykładni i adekwatne dyrektywy wykładni 2

17. Cechy zachowań organów orzekających i adekwatne dyrektywy wykładni 2

18. Strategia postępowania interpretacyjnego 2
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19. Strategia postępowania interpretacyjnego na podstawie analizy przypadków interpretacyjnych 2

Wykład, dyskusja i analiza adekwatnych przypadków.Metody kształcenia

A. Choduń (2007): Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa

M. Zieliński (2010): Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, LexisNexis, Warszawa

O. Bogucki (2011): Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej, Szczecin

Literatura podstawowa

A. Choduń (2010): Lex specialis i lex generalis a przepisy modyfikujące, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga
jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, s. 215-225, Szczecin

M. Zieliński (2012): Clara non sunt interpretanda – mity i rzeczywistość, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego” 2012, nr 6, s. 9-23.

O. Bogucki (2010): Odtwarzanie celów i innych wartości z tekstu prawnego, w: W poszukiwaniu dobra wspólnego.
Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, s. 195-213., Szczecin

S. Czepita (1996): Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa , Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY DOKTORANTA

20Zajęcia dydaktyczne

2Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

0Studiowanie literatury

0Udział w konsultacjach

0Przygotowanie projektu / eseju / itp.

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy doktoranta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie projektu (szczegółowy projekt  interpretacji wybranego przepisu) oraz egzaminu
pisemnego (dłuższej wypowiedzi pisemnej) obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
Zasady oceniania:
4,50 pkt - 5,00 pkt (w tym za projekt 2,25 pkt - 2,50 pkt) - ocena dostateczna
5,50 pkt (w tym za projekt 2,75 pkt) - ocena dostateczna plus
6,00 pkt - 6,50 pkt (w tym za projekt 3,00 pkt - 3,25 pkt) - ocena dobra
7,00 pkt (w tym za projekt 3,50 pkt) - ocena dobra plus
7,50 pkt - 8,00 pkt (w tym za projekt 3,75 pkt - 4,00 pkt) - ocena bardzo dobra

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę  z  przedmiotu stanowi 100% oceny z egzaminu.
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