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Informacje szczegółowe                                                                                  

Cele przedmiotu 

C1  przyswojenie przez studentów  wiedzy  z zakresu teorii państwa, struktury władz, doktryn praw człowieka 

C2 opanowanie umiejętności wyróżniania norm społecznych i budowy normy prawnej, znajomości systemu prawa, a w 
tym głównie gałęzi, znamiennych dla sfer „przemysłowych” 

C3   zrozumienie wartości prawa dla  człowieka oraz  jego statusu społecznego i potrafić wykorzystać zdobytą  

      wiedzę w projektowaniu ścieżki własnego rozwoju i inspirowania do rozwoju innych 

Wymagania wstępne 
w zakresie wiedzy, umiejętności, 

kompetencji społecznych 

1. Podstawowa znajomość organizacji społeczeństwa i państwa.  
2. Umiejętność rozpoznawania języka prawnego, jego analizy i wykładni. 

 

 
Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia 

się 

Po realizowaniu przedmiotu 

i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się 
student 

Odniesienie 

do celów 
przedmiotu 

Odniesienie 

do efektów uczenia się 
dla programu 

EU1 

Rozumieć zasady funkcjonowania państwa oraz 

stosowanie prawa przez jego organy, a także znać 
sposoby wykonywania władzy politycznej, rolę i rangę 

podmiotów pośredniczących, sposoby wpływu jednostki 

na realizację spraw publicznych, działania zakładu pracy 

pod rządami prawa 

C1 
K_W21, K_W02 

K_U23, K_K01 

EU2 Znać i rozumieć kluczowe pojęcia, dotyczące norm 

społecznych, w tym - technicznych 
C2 

K_W021 

K_U05, K_U11, 

EU3 
Umieć wyróżniać akty prawne w złożoności źródeł 

zorganizowanych i niezorganizowanych, analizować 

poszczególne gałęzie prawa, badać normę prawną 

C2 
K_W21, K_U01, 

K_K04 

EU4 
Rozumieć istotę i sens prawa i potrafić wykorzystać 

zdobytą wiedzę społeczno – prawną i polityczną w 

projektowaniu swojego rozwoju 
C3 

K_U11, K_K02, 

K_K05 

Treści programowe  

Treści 
programowe 

 

Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

Odniesienie 
do efektów uczenia się 

 Wykłady 15  

TP1 
Prawoznawstwo, pojęcie państwa, formy i funkcje 

państwa, system władz publicznych 

2  

EU1, EU2 

TP2 
 Prawo a inne systemy normatywne, norma prawna, 

przepis prawny, tworzenie prawa      

2  

EU1, EU2 

TP3 
 Stosunek prawny, rodzaje, cechy szczególne, władza, 

interes, prawa podmiotowe, wolności                                                  

2 EU2 

TP4 
Źródła prawa, kategorie opisy normatywne, akty 

prawne, akty prawne obowiązujące w firmie 

2 EU 3 

TP5 
System prawny, podział na poszczególne gałęzie prawa 3 EU3 

TP6 
Stosowanie i wykładnia prawa 2 EU4 



TP7 
Funkcje prawa 1 EU3 

TP8 
Podstawowe zagadnienia, związane z prawem pracy, 

patentowym, o własności intelektualnej 

2 EU4 

Narzędzia dydaktyczne: 

1. Część opisowa – wykład, 
2. Część analityczna – badanie przykładów 

 

Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się 
 

Efekt 
uczenia się 

Forma weryfikacji i walidacji efektów uczenia się 

Wiedza 
faktograficzna 

Wiedza praktyczna 
umiejętności praktyczne 

Umiejętności 
kognitywne 

Kompetencje 
społeczne, 
postawy 

EU1 + +   
EU2 +   

+ 

+ 

EU3  + +  
EU4  + + + 
 

Kryteria oceny osiągnięcia efektów uczenia się 

 

F – formujące  

 F1. Prace badawcze – studia przypadku /projekty i prezentacje/. 
 F2.  Analizy konkretnych spraw /sprawdzian praktyczny/. 

 F3.  Tworzenie aktów generalnych i indywidualnych. 
 F4.  Dyskusja podczas ćwiczeń. 

 F5.  Sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń. 
 F6.  Korekta prowadzenia wykładów 

 

P – podsumowujące  

 P1. Dyskusja podsumowująca . 

 P2. Test. 
 P2. Pisemne zaliczenie. 

Skala ocen 

Ocena: Poziom wiedzy, umiejętności, kompetencji personalnych i społecznych 

5,0 - znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

4,0 - dobra wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne 

3,5 - zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne, ale ze 
znaczącymi     niedociągnięciami 

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi   błędami 

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społeczne  

Forma zakończenia    

Obciążenie pracą  studenta 

Forma aktywności 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 15 

2. Przygotowanie się do zajęć: 20 

SUMA: 35 

Literatura 
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1.Elementy prawa, red. Kocot W., Warszawa 2008  
2.Kompendium wiedzy o społeczeństwie i prawie, red. Wronkowska S. i Zmierczak M., Warszawa – Poznań 1999 

       3.Nauki prawne wobec przemian, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2000. 

       4.Podstawy prawa dla ekonomistów, red. Piątek S. i Postula K., Warszawa 2008 
 

 

 



 

Uzupełniająca: 
1,Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX wieku, red. Huba W., warszawa 2002. 

2.Doktryny publiczne i prawne u progu XXI wieku: wybrane problemy badawcze, red. Marszał Ł. i 
Maciejewski M., Wrocław 2002. 
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