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1. Podstawą zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Zasady ustroju politycznego państwa jest 

obecność na zajęciach oraz uzyskanie z kolokwium oceny pozytywnej. 

2. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. Każda kolejna 

nieobecność powinna zostać zaliczona na konsultacjach w formie odpowiedzi na 

pytania dotyczące materiału przerobionego na zajęciach, na których student nie był 

obecny. Brak zaliczenia nieobecności może skutkować otrzymaniem oceny 

niedostatecznej jako oceny semestralnej i odmową zaliczenia przedmiotu.  

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z sylabusem zamieszczonym przez prowadzącego. 

Prowadzący po każdych zajęciach udostępnia na stronie internetowej, w materiałach 

dydaktycznych prezentację dotyczącą zrealizowanego na danych zajęciach materiału. 

Proszę pamiętać, że prezentacja zawiera jedynie sygnalizację najistotniejszych 

problemów i zagadnień stanowiących przedmiot zajęć i nie powinna być jedynym 

źródłem przygotowania do kolokwium. Proponowana literatura została umieszczona w 

pkt. 7. 

4. Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się na czwartych zajęciach zgodnie z 

harmonogramem zajęć przewidzianym dla danej grupy. Student ma obowiązek 

przystąpić do kolokwium w tym terminie wraz z grupą, do której został administracyjnie 

przypisany. W wyjątkowych przypadkach, usprawiedliwionych uzasadnionymi 

okolicznościami i po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym, dopuszcza się 

przystąpienie do kolokwium na najbliższych konsultacjach, następujących po zajęciach, 

na których odbyło się kolokwium.  

5. Kolokwium zostanie przeprowadzone w formie pisemnej i będzie polegało na 

odpowiedzi na 3 pytania otwarte.  
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6. Student ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej.  Poprawa powinna nastąpić w 

godzinach konsultacji. 

7. Proponowana literatura: 

 Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2008 

 Bogusław Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw 

demokratycznych, C.H. Beck, Warszawa 2007 

 Hubert Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Wydawnictwo Lexis Nexis, 

Warszawa 2007; 

 Krystian Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007; 

 Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. Paweł Sarnecki, 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997 

Literatura uzupełniająca:  

 Spór o suwerenność, red. Waldemar J.Wołpiuk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 

2001; 

 Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP, red. Kazimierz Działocha, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2005; 

 Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Wydawnictwo 

Sejmowe, red. Sławomira Wronkowska, Warszawa 2006; 

 Elżbieta Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle 

orzecznictwa TK, TNOiK, Toruń 2003 

 Bogusław Banaszak, Komentarz do Konstytucji RP, C.H. Beck, Warszawa 2009 r.;  

 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych 

sądów, red. Marek Zubik, C.H. Beck, Warszawa 2008. 

 Konstytucja RP. Komentarz, tomy I-V, red. Lech Garlicki Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 1998-2007 

Akty prawne:  

• Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. art. 188-197 

• Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 1 sierpnia 1997r., Dz U. Nr 102 poz. 643 

ze zm.) 

• Wybrane orzecznictwo TK, TSUE 

 

 

 

 

 

 



 


