Poznań, dnia 20 listopada 2020
Zakład Teorii i Filozofii Prawa

OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)
dla przedmiotu Introduction to the Legal Science
na kierunku European Legal Studies

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu
Introduction to the Legal Science
2. Kod modułu zajęć/przedmiotu
10-ILS-els1-s
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu(obowiązkowy lub fakultatywny)
obowiazkowy/ mandatory
4. Kierunek studiów
EUROPEAN LEGAL STUDIES
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie)
I STOPIEŃ
6. Profil studiów (ogólnoakademicki/praktyczny)
OGÓLNOAKADEMICKI
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
PIERWSZY
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW)
Studia stacjonarne: 30 h W
9. Liczba punktów ECTS:

4 ECTS

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /
prowadzących zajęcia
Studia stacjonarne
Wykładowca: Maciej Dybowski, dr
dybowski@amu.edu.pl
11. Język wykładowy
Angielski
12. Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning)(tak [częściowo/w całości]/nie)
Studia stacjonarne – nie; z uwzględnieniemszczególnych regulacji związanych z
zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu

II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu

1

PROVIDING STUDENTS WITH BASIC KNOWLEDGE NECESSARY TO UNDERSTAND THE
CONCEPT OF LAW AND RELATED CONCEPTS, THE METHODS OF LAWYER’S
INTELLECTUAL WORK / DOSTARCZENIE STUDENTOM PODSTAWOWEJ WIEDZY
NIEZBĘDNEJ DO ZROZUMIENIA POJĘCIA PRAWA I POJĘĆ POWIĄZANYCH Z NIM,
METOD PRACY INTELEKTUALNEJ PRAWNIKA
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
NO PARTICULAR PREREQUISITE KNOWLEDGE, ABILITIES AND SOCIAL SKILLS
EXPECTED / BRAK SZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY,
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
3. Efekty uczenia się (EU) dla modułu i odniesienie do efektów uczenia się (EU) dla kierunku
studiów
Symbol EU dla
modułu
zajęć/przedmiotu

Po zakończeniu modułu
i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka potrafi:

ILS_01

understand and apply basic legal concepts / rozumieć i
posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi

ILS_02

analyse and understand legal phenomena / analizować
i rozumieć zjawiska prawne

ILS_03

use legal texts / posługiwać się tekstami prawnymi

ILS_04

interpret legal texts at a basic level / dokonywać
wykładni tekstów prawnych w podstawowym zakresie

ILS_05

identify legal situations and see interdependencies
between them / identyfikować sytuacje prawne i
dostrzegać współzależności między ich
charakterystykami

Symbole EU dla
kierunku studiów

E_W01, EW_03,
E_U01, E_U11
E_W01, E_U01,
E_U02, EU_08
E_W03, E_U01,
E_U02, EU_10,
E_K01
E_W03, E_U01,
E_U02, EU_05,
EU_07, EU_10,
E_K01
E_W04, E_U01,
E_U02, E_U08,
E_K01

4. Treści uczenia z odniesieniem do EU dla modułu zajęć/przedmiotu

Opis treści uczenia modułu zajęć/przedmiotu

Symbol/symbole
EU dla modułu
zajęć/przedmiotu

Semiotic problems of norms of conduct. Structure and types of norms of conduct.
Conventional acts. / Semiotyczne zagadnienia norm postępowania. Budowa i
rodzaje norm postępowania. Pojęcie czynności konwencjonalnej

ILS _01

Validity of norms of conduct. Legal norms, their types and their structure.
Sanction. / Obowiązywanie normy postępowania. Pojęcie normy prawnej,
budowa takich norm i ich rodzaje. Sankcja.

ILS _01, ILS_02

Concept and types of sources of law (law-creating facts) / Pojęcie i rodzaje źródeł
prawa (faktów prawotwórczych)

ILS _01, ILS_02,
ILS_03

Concept, structure and types of normative acts. Language of law and language of
lawyers / Pojęcie, budowa i rodzaje aktów normatywnych. Język prawny i język
prawniczy

ILS _01, ILS_02
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Validity of law in time. Entry into force and termination of validity of normative
acts / Obowiązywanie prawa w czasie. Wejście w życie i utrata mocy
obowiązującej aktu normatywnego.

ILS _02, ILS_03

Interpretation of law. Objectives of interpretation and the conception of rational
legislator. Types and stages of interpretation of law. / Wykładnia prawa. Cele
wykładni a koncepcja racjonalnego prawodawcy. Rodzaje wykładni. Fazy
wykładni.

ILS _02, ILS_03,
ILS_04

Juridical inference / Wnioskowania prawnicze

ILS_04

System of law. Formal properties of a system of law. Types of bonds in a system
of law. / System prawa. Cechy formalne systemu prawa. Rodzaje więzi w
systemie prawa.

ILS_01

Application of law. Foundations of justifying decisions. / Stosowanie prawa.
Podstawy uzasadniania decyzji

ILS _02, ILS_03

Legal situations (primary and secondary) / Sytuacje prawne (podstawowe i
pochodne)

ILS _01, ILS_05

5. Zalecana literatura:
Zygmunt Ziembiński, Practical Logic, chapters VIII, XVII, XVIII, Springer, Dordrecht [any edition]
Zygmunt Ziembiński (ed.), Polish contributions to the theory and philosophy of law, Part III,
Rodopi, Amsterdam 1987
Marek Smolak (ed.), Adam Mickiewicz University. Theory and Philosophy of Law, LIT Verlag
[forthcoming]
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
INFORMATION PROVIDED BY THE LECTURER / INFORMACJI DOSTARCZA WYKŁADOWCA

III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać
z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć

✔

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

✔

Wykład konwersatoryjny

✔

Wykład problemowy

✔

Dyskusja

✔

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

3

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa

Metoda laboratoryjna

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach

Inne (jakie?) …

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EU lub/i zaproponować inne)
Symbole
Sposoby oceniania

EU dla modułu zajęć/przedmiotu

ILS_01

ILS_
02

ILS_
03

ILS_
04

ILS_05

Egzamin pisemny

✔

✔

✔

✔

✔

Egzamin ustny

✔

✔

✔

✔

✔
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Egzamin z „otwartą książką”

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

Test

Projekt

Esej

Raport

Prezentacja multimedialna

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)

Portfolio

Inne (jakie?) …

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
P
r
a
c
a
w
ł
a
s
n
a
s
t

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Studia stacjonarne: 30

Przygotowanie do zajęć

15

Czytanie wskazanej literatury

25

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

Studia stacjonarne: 20

5

u
d
e
n
t
a
*

Inne (jakie?) -

…

SUMA GODZIN

godzin 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

punktów 4

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego
modułu lub/i zaproponować inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):
a) bardzo dobra znajomość treści uczenia w ramach prawoznawstwa / very good knowledge of
contents taught in Introduction to the Legal Science course
b) dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie / good articulation of statements
and opinions and rational substantiation thereof;
dobry (db; 4,0):
a) dobra znajomość treści uczenia w ramach prawoznawstwa / good knowledge of contents
taught in Introduction to the Legal Science course
b) dobre formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie / good articulation of statements
and opinions and rational substantiation thereof;
dostateczny (dst; 3,0):
a) dostateczna znajomość treści uczenia w ramach prawoznawstwa / sufficient knowledge of
contents taught in Introduction to the Legal Science course
b) poprawne formułowanie poglądów i ich racjonalne uzasadnianie / correct articulation of
statements and opinions and rational substantiation thereof
niedostateczny (ndst; 2,0):
a) niedostateczna znajomość treści uczenia w ramach prawoznawstwa / insufficient knowledge
of contents taught in Introduction to the Legal Science course
b) niepoprawne formułowanie poglądów i brak ich racjonalnego uzasadniania / incorrect
articulation of statements and opinions and rational substantiation thereof
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