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 Sylabus z przedmiotu Prawo konstytucyjne dla studentów grupy  V SNP (W) 
 

  

Nazwa przedmiotu Prawo konstytucjne 

Nazwa jednostki 

prowadzącej przedmiot 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Konstytucyjnego 

 
 

Język wykładowy polski 

  

Typ przedmiotu Przedmiot 

Rok studiów  rok I 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych 

Konwersatorium 12 g 

  

  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Kolokwium zaliczeniowe: Składa się z 40 pytao testowych wielokrotnego 
wyboru oraz 2 pytao opisowych. 
 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

 
Źródła prawa (powszechnie i wewnętrznie obowiązującego) 
Referendum ogólnokrajowe i lokalne 
Obywatelstwo - pojęcie, zasady nabycia i utraty 
Konstytucyjne prawa i wolności polityczne 
Prawo wyborcze. Zasady i tryb wyboru posłów, senatorów, prezydenta, radnych i 
wójtów 
Obowiązki jednostki 
Struktura parlamentu, pojęcie dwuizbowości 
Kadencja Sejmu i Senatu 
Zgromadzenie Narodowe 
Status posła i senatora 

 

Założenie i cele przedmiotu Zaznajomienie studentów z całokształtem norm prawnych dotyczących 
ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego paostwa. Chodzi tu zarówno 

MysticMan
Text Box
ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ-PRAWO KONSTYTUCYJNE



o normy konstytucyjne sensu stricto, jak też i normy zawarte w innych 
aktach prawnych o różnej mocy prawnej. Najogólniej rzecz ujmując chodzi o 
normy prawne określające: pozycję paostwa w stosunkach zewnętrznych i 
wewnętrznych, podmioty najwyższej władzy w paostwie, formy 
sprawowania władzy przez suwerena, status jednostki w paostwie, oraz 
nomy prawne regulujące zasady organizacji i funkcjonowania organów 
paostwowych i relacje pomiędzy poszczególnymi grupami tych organów. 

 

Szczególny nacisk nakładam na usytuowanie konstytucyjnych zasad ustrojowych 
w systemie źródeł prawa, ich wykładnię przede wszystkim w orzecznictwie 
sądów konstytucyjnych oraz konkretyzację w ustawodawstwie i stosowanie w 
praktyce ustrojowej poprzez rozwiązywanie kazusów. Student jest zobowiązany 
do opracowania wskazanego kazusu z zakresu materiału omawianego w toku 
zajęd. Praca powinna zawierad zwięzłe przedstawienie zadanego pytania lub 
problemu, wskazanie podstawy prawnej, interpretację wybranych przepisów, 
proponowany tok rozumowania, ustalenie konsekwencji prawnych zdarzenia 
opisanego w kazusie. Rozwiązanie kazusów należy dostarczyd w formie 
pisemnej na kolejnych zajęciach albo drogą e-mailową do godziny, w której 
rozpoczynają się kolejne konwersatoria. Nieprzesłanie pracy w terminie 
wskazanym powyżej skutkuje niedopuszczeniem studenta do kolokwium 
zaliczeniowego. 
 

 

  

Kryteria oceniania - Dozwolona jest  nieobecność na jednych zajęciach, kolejne należy odrobić 

na dyżurze konsultacyjnym w terminie dwutygodniowym. 

- Nagrodą dla aktywnych studentów na zajęciach są plusy za: gruntowne 

analizowanie problemów prawnych, przedstawienie prezentacji dotyczącej 

konkretnego zagadnienia prawnego, obronę swojego stanowiska podczas 

debaty prawnej. 

- Poprawa zaliczania odbywa się w formie pisemnej przeprowadzanej w 

trakcie konsultacji. W ciągu semestru również będą 2 niezapowiedziane 

kartkówki. 
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