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Zagadnienia:  

1) Kwestie organizacyjne. Zagadnienia wprowadzające – pojęcie i przedmiot prawa 
konstytucyjnego, źródła prawa konstytucyjnego. System źródeł prawa – cechy. 
Źródła prawa powszechnie obowiązującego – wstępne uwagi, charakterystyka. 
Konstytucja – geneza, cechy szczególne, klasyfikacje i funkcje.  

2) Ustawa – charakterystyka, procedura ustawodawcza (wraz z obywatelską 
inicjatywą ustawodawczą). 

3) Pozostałe źródła prawa powszechnie obowiązującego. Prawo międzynarodowe  
i prawo unijne w krajowym porządku prawnym. Akty prawa wewnętrznego  
– charakterystyka. 

4) Demokratyczne państwo prawne – uwagi wprowadzające, pojęcie, orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego.  

5) Zasada podziału władzy – geneza, konstytucyjne uregulowania.  
6) Stany nadzwyczajne – ogólne uwagi, poszczególne rodzaje.  
7) Obywatelstwo – uwagi wprowadzające, pojęcie. Sposoby nabycia polskiego 

obywatelstwa. Podsumowanie. 
 
 
Organizacja zajęć i warunki zaliczenia:  

 Ocena podsumowująca osiągnięcia w semestrze bazuje na pozytywnej ocenie  
z kolokwium (przeprowadzanego na zajęciach, w ustalonym wcześniej terminie). 

 Kolokwium składa się z 2 pytań opisowych (otwartych) oraz 20 pytań testowych 
(jednokrotnego wyboru). Poprawa ewentualnej oceny niedostatecznej odbywa się 
na konsultacjach. Dla studenta, który nie przystąpił do kolokwium w 
wyznaczonym terminie, przewidziana jest pisemna forma zaliczenia kolokwium 
(na najbliższych konsultacjach).  

 Ewentualną nieobecność na zajęciach należy zaliczyć na konsultacjach. Zaliczenie 
przybiera formę ustnej odpowiedzi i obejmuje zakres materiału omówionego na 
zajęciach, na których student był nieobecny.  

 W trakcie zajęć planowane są różne formy aktywizacji i zaangażowania studentów 
(np. pytania kontrolne wprowadzające do zajęć lub je podsumowujące, wspólne 
rozwiązywanie kazusów, omawianie orzeczeń, opracowanie zagadnienia 
prawnego etc.).  

 Za aktywny udział w zajęciach przewidziane są tzw. plusy, które w efekcie 
końcowym mogą przełożyć się na podwyższenie oceny (minimum trzy plusy mogą 
podwyższyć ocenę podsumowującą osiągnięcia w semestrze maksymalnie o pół 
stopnia).   

 Prowadzący zastrzega możliwość zweryfikowania (w formie kartkówki) 
materiału omówionego na poprzednich zajęciach. Pozytywna ocena z kartkówki 
będzie brana pod uwagę przy ustalaniu oceny podsumowującej osiągnięcia w 
semestrze. Poprawa negatywnej oceny odbywa się na konsultacjach. 

 Ocena końcowa uwzględnia oceny podsumowujące osiągnięcia w poszczególnych 
semestrach. 

 
 



Dodatkowe informacje:   
 Na zajęciach należy mieć ze sobą tekst Konstytucji RP.   
 Zaleca się śledzenie ogłoszeń prowadzącej w indywidualnej zakładce na stronie 

Wydziału.   
 Kontakt mailowy (na adres: anna.kuchciak@uwr.edu.pl) za pośrednictwem poczty 

wydziałowej.  
 Ewentualne kwestie, które nie zostały powyżej uregulowane, będą rozstrzygane 

indywidualnie przez prowadzącego.  
 
Akty prawne: 
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz pozostałe (uprzednio wskazane) akty prawne 
omawiane w trakcie ćwiczeń. 
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