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16.

ZALECANA LITERATURA:
Literatura Podstawowa:

Materialne prawo administracyjne, Miemiec, M., Wolters Kluwer . Warszawa 2013
Prawo administracyjne, Bo, J., Kolonia Limited. Wrocław 2010
Jak pisa prac magistersk, Bo, J. , Kolonia Limited. Wrocław 2008

Literatura Uzupełniajca:

15.

TRECI PROGRAMOWE
Podstawowe reguły dyskursu prawniczego
Analiza wybranych zagadnie z zakresu prawa administracyjnego i dyskurs prawniczy prowadzony w kierunku sformułowania projektu 
tematu pracy magisterskiej

Analiza techniki pisania prac naukowych, ze szczególnym uwzgldnieniem prac magisterskich

Analiza administracji publicznej, prawa administracyjnego, miejsca prawa administracyjnego w systemie prawa. Eksplikacja pozycji 
podmiotów, zasad funkcjonowania i zada współczesnej polskiej administracji publicznej oraz kompetencji organów tej administracji. 

Badanie podstaw prawnych, form działania i systemu kontroli administracji publicznej i administracyjnych procedur prawotwórczych. 

Interpretacja wybranych regulacji prawa administracyjnego ze szczególnym uwzgldnieniem ustrojowej i materialnej czci tej gałzi 
prawa. 

Wymogi merytoryczne i formalne prezentacji naukowej

Analiza przebiegu i warunków zaliczenia egzaminu magisterskiego

13.
CELE PRZEDMIOTU

 1. Zapoznanie studenta z metodologi przygotowywania i pisania prac naukowych, z uwzgldnieniem prac magisterskich.

 2. Przygotowanie studenta do egzaminu magisterskiego

14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(W - wiedza, U - umiejtnoci, K - kompetencje społeczne)

U1 - Student potrafi projektowa teksty naukowe z zakresu prawa administracyjnego, umie stawia tezy, 
formułowa argumenty, logicznie organizowa tre pracy naukowej. Potrafi prowadzi dyskurs prawniczy w 
zakresie zaproponowanego tematu pracy.
K1 - Student ma kompetencje w zakresie poszukiwania materiałów do bada naukowych, jest wiadomy 
koniecznoci stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Imi, nazwisko, tytuł/stopie naukowy osoby/osób prowadzcych zajcia: 
                                              dr Aleksandra Szadok-Bratu      (S)

12.

Wymagania wstepne w zakresie:
Zrealizowanych przedmiotów:

Wiedzy, umiejtnoci i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:

Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowizkowy
Kierunek studiów: Prawo - stacjonarne, jednolite magisterskie
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
Rok studiów: 2015/2016
Semestr: VII, VIII, IX, X
Forma zaj i liczba godzin: 120 ( 120 - seminarium )

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

Nazwa przedmiotu/modułu: Seminarium magisterskie (zapisy zima 2015/16)
Nazwa porzedmiotu/modułu w jzyku angielskim: MA seminar
Jednostka prowadzca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Kod przedmiotu/modułu: 



17.

Data zatwierdzenia: 

270
Liczba punktów ECTS 9
Sugerowana liczba punktów ECTS Min 8  / Max  9

Sylabus został zatwierdzony przez: 

Jzyk wykładowy: polski

18.

Obcienie prac studenta
Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywnoci
Godziny zaj dydaktycznych zgodnie z planem studiów 120
Praca własna studenta 150
Suma Godzin


