
     

 

 

  

     

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS 
 

     

  

1. 
Nazwa przedmiotu/modułu:  
Seminarium, SSP IV-V (2015/2016, 2016/2017) 

2. 
Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim:  
MA Seminar 

3. 
Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 

4. 
Kod przedmiotu/modułu:  
 

5. 
Rodzaj przedmiotu/modułu:  
obowiązkowy 

6. 
Kierunek studiów:  
Prawo - studia stacjonarne 

7. 
Poziom studiów:  
jednolite studia magisterskie 

8. 
Rok studiów: 2015/2016, 2016/2017 

 

9. 
Semestr:  
VII, VIII, IX, X 

 

  

10. 
Forma zajęć i liczba godzin:  
120 h (seminarium) 

 

  

11. 
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: dr hab. Artur 
Kozłowski, prof. nadzw. UWr 

12. 

Wymagania wstępne w zakresie: 

A. Zrealizowanych przedmiotów: prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej 

 

B. Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu: 

Zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji osiągnięty w ramach pierwszych trzech lat studiów. 
  

13. 

CELE PRZEDMIOTU 

1. Przygotowanie pracy magisterskiej i jej obrona w trakcie egzaminu dyplomowego. 

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i /lub prawa Unii 

Europejskiej w stopniu pozwalającym na zdanie egzaminu dyplomowego.  

3. Pogłębienie umiejętności prawniczego rozumowania i argumentacji (w formach pisemnej i ustnej). 
  

14. 

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne) 

W1 – Student/-ka ma wiedzę z zakresu metodologii pracy naukowej w stopniu niezbędnym do 

przygotowania i skutecznej obrony pracy magisterskiej. 

 

W2 – Student/-ka ma wiedzę na temat aktualnych problemów prawa międzynarodowego 

publicznego i/lub prawa Unii Europejskiej. 

 

U1 – Student/-ka potrafi sprawnie rozwiązywać problemy związane z argumentacją, ze 

szczególnym uwzględnieniem argumentacji prawniczej. 

 

U2 – Student/-ka identyfikuje źródła prawa międzynarodowego/prawa Unii Europejskiej oraz 

kolizje między porządkami prawnymi. 

 

U3 – Student/-ka wykorzystuje orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki prawniczej, teorii 

prawa oraz informacje zgromadzone w bazach danych. 

 

U4 – Student/-ka dostrzega związki między zjawiskami prawnymi oraz innymi zjawiskami 

kulturowymi i społecznymi. 

 

U5 – Student/-ka stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych, krytycznie dobierając 

metody analizy i formułując własne opinie. 

 

K1 – Student/-ka jest wrażliwy (-a) na problemy społeczne, dostrzega ich wieloaspektowe 

powiązania z prawem (międzynarodowym publicznym i Unii Europejskiej). 

 



K2 – Student/-ka jest samodzielny (-a) i krytyczny (-a) w myśleniu i działaniu przy 

rozstrzyganiu praktycznych problemów prawnych. 

 

K3 – Student/-ka jest otwarty (-a) na nawiązywanie relacji prawnych, społecznych i 

gospodarczych na płaszczyźnie międzynarodowej. 

 

K4 – Student/-ka dostrzega etyczne, ekonomiczne i polityczne implikacje systemu prawa 

międzynarodowego i/lub prawa Unii Europejskiej. 
 

 

 

15. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 1. Wprowadzenie do metodologii pracy naukowej. 

2. 
Kwerenda w zasobach Biblioteki Wydziału i Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (w tym przegląd 

baz elektronicznych). 

3. 
Opracowanie eseju na wskazany temat z zakresu prawa międzynarodowego publicznego lub prawa Unii 

Europejskiej. 

 2. Wybór tematu pracy magisterskiej. 

 3. Przygotowanie konspektu pracy magisterskiego i jego publiczna prezentacja. 

 4. Przygotowanie konspektu poszczególnych rozdziałów pracy naukowej i ich publiczna prezentacja. 

 5. Przedłożenie kolejnych rozdziałów pracy (pierwszy rozdział – semestr VIII). 

 6. Przełożenie całości pracy (semestr X). 

 7. 
Przygotowanie referatu/koreferatu na temat aktualnych zagadnień prawa międzynarodowego 

publicznego i/lub prawa Unii Europejskiej. 

 8. Case study. 

 9. 
Debata na temat aktualnych problemów prawa międzynarodowego publicznego i/lub prawa Unii 

Europejskiej. 
  

16. 

ZALECANA LITERATURA: 

 Literatura Podstawowa: 

1 
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warszawskiego 2008. 

2 J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009. 

3 
A.Wyrozumska, W. Czapliński, Prawo międzynarodowe publiczne, Zagadnienia systemowe, wyd. 3, 

2014. 

4 J.Barcik, A.Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, 2014. 
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 Literatura Uzupełniająca: 

1 U. Eco, O bibliotece, Wydawnictwo Świat Książki 2007. 

2 J. Parandowski, Alchemia słowa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka 1998. 
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17. 
Język wykładowy: polski 
 

18. 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 120 h 
Praca własna studenta 750 h 
Suma Godzin 870 h 
Liczba punktów ECTS 29 ECTS 
Sugerowana liczba punktów ECTS Min   / Max   
 

 

 



   
 

 

 

  

 


