
 

ORGANIZACJA I PROGRAM ZAJĘĆ 

 

Studia Stacjonarne Administracji (SSA), I stopień/ I rok (semestr zimowy 2015/2016) 

przedmiot: Prawo konstytucyjne 

grupy: 6-8 

forma zajęć: ćwiczenia 

prowadzący: mgr Anna Kuchciak 

 

Organizacja zajęć i warunki zaliczenia: 

→ W trakcie ćwiczeń przewidziane są różne formy aktywizacji i zaangażowania studentów 

(np. pytania kontrolne wprowadzające do zajęć lub je podsumowujące, wspólne 

rozwiązywanie kazusów, opracowanie zagadnienia prawnego). Za czynny udział w 

ćwiczeniach przewidziane są tzw. plusy, które w efekcie końcowym mogą przełożyć się na 

podwyższenie oceny (trzy plusy mogą podwyższyć ocenę maksymalnie o pół stopnia).  

→ Ewentualną nieobecność na zajęciach należy zaliczyć na najbliższych konsultacjach. 

Zaliczenie przybiera formę ustnej odpowiedzi i obejmuje zakres materiału omówionego 

na zajęciach, na których student był nieobecny. 

→ Kolokwium składa się z 2 pytań opisowych (otwartych) oraz 20 pytań testowych 

(jednokrotnego wyboru). Ewentualna poprawa oceny negatywnej przybiera ustną formę 

i odbywa się na najbliższych konsultacjach. Dla studenta, który nie przystąpił do 

kolokwium w wyznaczonym terminie, przewidziana jest pisemna forma zaliczenia 

kolokwium, także na najbliższych konsultacjach. 

→ Ocena podsumowująca osiągnięcia w semestrze zimowym bazuje na pozytywnej ocenie z 

kolokwium, która może zostać podwyższona o ewentualne plusy z aktywności. 

 

Dodatkowe informacje: 

→ Na zajęciach należy mieć ze sobą tekst Konstytucji RP. 

→ Zaleca się śledzenie ogłoszeń prowadzącej w indywidualnej zakładce na stronie Wydziału. 

 

Program zajęć: 
I. 1. Kwestie organizacyjne. 

2. Zagadnienia wprowadzające – pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego, 

3. Źródła prawa konstytucyjnego, system źródeł prawa, system źródeł prawa 
powszechnie obowiązującego – wstępne uwagi. 
4. Konstytucja - geneza, cechy szczególne, klasyfikacje i funkcje. 

II. Ustawa – charakterystyka i procedura ustawodawcza.  

III. 1. Pozostałe źródła prawa powszechnie obowiązującego.  
2. Akty o charakterze wewnętrznym. 

IV. Demokratyczne państwo prawne - pojęcie, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. 
V. Zasada podziału władzy – geneza, konstytucyjne uregulowania. 

VI. 1. Kolokwium. 
2. Stany nadzwyczajne – ogólne uwagi, poszczególne rodzaje. 

VII.         1. Obywatelstwo – pojęcie i wprowadzające uwagi. 
               2. Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego. 

 

 



Zalecana literatura przedmiotu (podstawowa oraz uzupełniająca): 

→ B. Banaszak, „Prawo konstytucyjne”, Warszawa 2012 r., 

→ L. Garlicki, „Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu”, Warszawa 2014 r., 

 

→ B. Banaszak, „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz”, Warszawa 2012 r., 

→ B. Banaszak, „Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw 

demokratycznych”, Warszawa 2012 r., 

→ L. Garlicki (red. nauk.), „Komentarz Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

Komentarz” (T. I-V), Warszawa 1999 r.,2001 r., 2003 r., 2005 r., 2007 r., 

→ K. Complak, „Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP”, Wrocław 2007 r., 

→ P. Sarnecki (red. nauk.), „Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych”, Warszawa 

1997 r., 

→ M. Zubik (red.), „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego 

 i wybranych sądów”, Warszawa 2011 r., 

→ R. Balicki, M. Jabłoński, „Materiały do prawa konstytucyjnego. Tabele. Schematy. 

Orzecznictwo”, Wrocław 1999 r.,  

→ K. Complak, M. Jabłoński, „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w formie testu”, Wrocław 

1998 r., 

→ M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, „Prawo konstytucyjne w formie pytań i odpowiedzi”, 

Wrocław 2003 r. 

 

 

 

 

 


