
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 

KARTA PRZEDMIOTU  
 

1. Nazwa przedmiotu: Encyklopedia prawa 

2. Kod przedmiotu: FSC – 30, FSR – 30  

3. Okres ważności karty:  2013-2016 

4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 

5. Forma studiów: studia stacjonarne  

6. Kierunek studiów: filologia 

7. Profil studiów:  praktyczny 

8. Specjalność: filologia słowiańska 

9. Semestr: 1 

10. Jedn. prowadz. przedmiot:  Instytut Studiów Społecznych 

11. Prowadzący przedmiot:  dr Jakub Berezowski 

12. Grupa przedmiotów: Treści uzupełniające 

13. Status przedmiotu:  obowiązkowy 

14. Język prowadzenia zajęć:  polski 

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: 
Przedmioty ze szkoły średniej takie jak wiedza o społeczeństwie.  

16. Cel przedmiotu: 
Poznanie podstawowych gałęzi i źródeł prawa.  
Umiejętność sporządzania i analizy podstawowych umów z zakresu prawa cywilnego.  
17. Efekty kształcenia: 

Ozn. Opis efektu kształcenia 

Metoda 
sprawdzenia 

efektu 
kształcenia 

Forma 
prowadze
nia zajęć 

Odniesienie 
do efektów 

dla kierunku 
studiów 

01 

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach 
systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, 
organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji 
związanych z wybraną dziedziną filologii 

kolokwium wykład K_W12 (++) 

02 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego  

kolokwium wykład K_W16 (+++) 

03 

potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy 
prawa odnoszącego się do instytucji związanych z 
wybraną sferą działalności filologa, w szczególności 
prawa autorskiego i związane z zarządzaniem 
własnością intelektualną 

dyskusja wykład K_U08 (+++) 

04 

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny, refleksji na tematy etyczne, 
przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzega i 
formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 
związane z własną i cudzą pracą, poszukuje 
optymalnych rozwiązań 

dyskusja wykład K_K03 (++) 

18. Formy i wymiar zajęć:  W. 15 h 

19. Treści kształcenia: 
1. Pojęcie prawa i normy prawnej.  
2. Źródła prawa.  
3. Gałęzi i dziedziny prawa 
4. Konstytucja – ustawa zasadnicza. 
5. Prawo publiczne – prawa i obowiązki obywatela. 
6. Organy administracji publicznej – zakres kompetencji. 
7. Postępowanie administracyjne. 
8. Prawo cywilne – normy ogólne. 



9. Prawo cywilne – prawa rzeczowe i zobowiązania. 
10. Prawo własności oraz spadki i darowizny. 
11. Prawo karne – zasady ogólne. 
12. Prawo pracy – umowa o pracę, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.  
13. Prawo gospodarcze – formy prowadzenia działalności gospodarczej. 
14. Prawo międzynarodowe. 

20. Egzamin:  nie, zal/o 

21. Literatura podstawowa: 
Konstytucja RP. 

21. Literatura uzupełniająca: 
Ustawa Kodeks cywilny. 
Ustawa Kodeks pracy. 
Ustawa Kodeks karny. 
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.  

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia: 

Lp. Forma zajęć Liczba godzin 
kontaktowych / pracy studenta 

1 Wykład  15 
2 Ćwiczenia  
3 Laboratorium  
4 Projekt  
5 Seminarium  

6 Inne  
- przygotowanie do kolokwiów 5 
- przygotowanie do dyskusji 10 

 Suma godzin 30 
24. Suma wszystkich godzin: 30 25. Liczba punktów ECTS: 1 
26. Liczba punktów ECTS uzyskanych 

na zajęciach z bezpośrednim 
udziałem nauczyciela akademickiego: 

0,5 
27. Liczba punktów ECTS 

uzyskanych w wyniku 
samodzielnej pracy studenta: 

0,5 

28. Uwagi: 
 

 
Zatwierdzono: 

 
 

……………………………. ………………………………………………… 
(data i podpis prowadzącego)    (data i podpis) 

 


