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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Wiedza o państwie i prawie

Kod zajęć BN-1-1,,4,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek
studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne
1 1 30.0 20.0 4.0

Suma 30.0 20.0 4.0

Poziom
studiów studia pierwszego stopnia

Profil
Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna
za program
zajęć

dr hab. Edward Malak



zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Wiedza wyniesiona ze szkoły średniej a szczególnie z zajęć z WOSu  

Założenia i cele
zajęć

Założeniem i celem zajęć jest przedstawienie podstawowych instytucji prawa i państwa w
ujęciu współczesnym teraźniejszym jak i  historycznym. Powiązanie  największych
osiągnięć myśli politycznej, poczynając od największych twórców doktryny państwa i
prawa z dokonaniami i ustanowieniami państw i prawa  z XX/XXI wieku ułatwia
(umożliwia) odnalezienie właściwego kontekstu i zrozumienia problemu stanowiącego
jedną z najważniejszych kwestii naszej cywilizacji.    

Prowadzący
zajęcia dr Tomasz Wałek

Egzaminator/
Zaliczający dr Tomasz Wałek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i
studentów, w tym:

godz.:
53.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 30 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 20 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 1 0

Udział w egzaminie (godz.) 2 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z
zajęciami organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
50.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu
(godz.) 24 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia
(godz.) 20 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 4 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 2 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz
związane z jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
103.0

ECTS:
4.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności godz.: ECTS: godz.: ECTS:



praktyczne 0 0 0 0

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Student zna i rozumie działanie podstawowych organów
państwa i prawa w relacji do wybranych doktryn
polityczno-prawnych.

K_W01,
K_W12

P6S_WG,
P6S_WK_01,
P6S_WK_02

egzamin
ustny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Student potrafi sięgać także do źródeł wiedzy spoza toku
nauczania celem jak najlepszego wykonania swych
obowiązków.

K_U04,
K_U07

P6S_UW_01,
P6S_UK_01

egzamin
ustny (W)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1

Student jest lepiej przygotowany do spełnienia swej roli
obywatela w życiu uczelni oraz lokalnej społeczności.
Gotowy jest wnieść swój wkład w jego dobre
funkcjonowanie

K_K01,
K_K06

P6S_KK_01,
P6S_KO_03

egzamin
ustny (W)

Formy i metody kształcenia

Wykład, omówienie referatów, przedstawienie istotnych problemów państwa i prawa.

Treści programowe
Wykłady

I. Geneza państwa - historyczne uwarunkowania, rozwój doktryny państwowej od starożytności po
współczesność. Klasyczne doktryny państwowe. Historyczne kształtowanie się ustroju państwa i jego
instytucji. Definicja państwa - jego części składowe: terytorium, ludność, władza. Geneza i przekształcenia
władzy państwowej - jej funkcje i kompetencje. Decentralizacja, dekoncentracja i deregulacja państwa.
Demokracja - definicja, rodzaje, funkcje i efekty funkcjonowania. Procedury i instytucje demokracji.
Współczesne zagrożenia dla demokracji.

II.  Geneza prawa. Źródła prawa. Normy i przepisy prawne. Rola i znaczenie Konstytucji i przepisów
konstytucyjnych, ich egzekwowanie. Zadania, funkcje i organizacja organów egzekwowania prawa. Wymiar



sprawiedliwości.

Ćwiczeniaćwiczenia

Instytucje państwa, ich wzajemne zależności. Trójpodział władzy i jego ewolucja. Parlament - funkcje, zadania,
struktura, organizacja. Systemy wyborcze. Władza wykonawcza - formy rządów. Rola premiera, ministrów
konstytucyjnych. Administracja rządowa i jej organizacja. Rola i zadania samorządu terytorialnego. Ustrój
samorządu we współczesnym świecie. Rola, funkcje i rodzaje partii politycznych. Procesy artykulacji
społecznej.

Ćwiczenia
ćwiczenia

ćwiczenia

Instytucje państwa, ich wzajemne zależności. Trójpodział władzy i jego ewolucja. Parlament - funkcje, zadania,
struktura, organizacja. Systemy wyborcze. Władza wykonawcza - formy rządów. Rola premiera, ministrów
konstytucyjnych. Administracja rządowa i jej organizacja. Rola i zadania samorządu terytorialnego. Ustrój
samorządu we współczesnym świecie. Rola, funkcje i rodzaje partii politycznych. Procesy artykulacji
społecznej.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność
na zajęciach.

90% bardzo dobry (5,0);

80% dobry plus (4,5);

70% dobry (4,0);

60% dostateczny plus (3,5);

50% dostateczny (3,0);

poniżej 50% niedostateczny (2,0).

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Egzamin

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do końcowego egzaminu (zaliczenia z
oceną) -----

Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

Henryk Olszewski Historia doktryn polityczno-prawnych, PWN, Warszawa 1973, wyd. 2

Wojciech Góralczyk jr Podstawy prawa i administracji, Lex a Wolters Kluwer, Warszawa 2014, wyd. 4.

Juliusz Bardach i inni Historia ustroju i prawa polskiego, Lexis Nexis, Warszawa 2009/2010, wyd.6

A. Sylwestrzak Historia doktryn politczno-prawnych, Lexis Nexis, Warszawa 2011, wyd. 8

Wykaz literatury uzupełniającej



Lp. Pozycja
Jan Baszkiewicz Władza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999

Zbiorowe Powszechna historia państwa i prawa, C.H.Beck, Warszawa 2020

Hubert Izdebski i Michał
Kulesza Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, wyd. 3.

Tedeusz Maciejewski Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2004, wyd. 2
zmienione

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy
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