
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

III / VI 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-3PRA 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

PRAWO 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Podstawowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr Elżbieta Kuzborska 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dr Elżbieta Kuzborska 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30   

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

1,5   

 
Założenia i cel przedmiotu 

Założeniem wykładu „Prawo” jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
kategoriami pojęciowymi dyscyplin naukowych zajmujących się państwem i 

prawem. Celem wykładu jest kształcenie umiejętności identyfikowania, 
analizowania norm prawnych, uświadomienie bezpośredniego związku kultury 
prawnej i politycznej z procesami kształtowania demokratycznego państwa 

prawnego, ich wpływu na życie codzienne. 

 

Wymagania wstępne 

Brak wymagań 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

 

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

Wieloznaczność pojęcia prawo. Państwo jako przedmiot badań 

naukowych. 

2 

Państwa i prawo. Ład społeczny i władza państwowa a prawo. Pojęcie i 

geneza prawa.  

1 

Normy postępowania. Definicja normy, charakterystyka normy, podziały 

norm prawa z różnych punktów widzenia. Norma indywidualna, 

konkretna, abstrakcyjna.  

2 

Państwo praworządne. Związki między prawem a moralnością. Prawo a 
inne normy społeczne. 

2 

Akt prawny. Struktura aktu prawnego. 2 

Przepisy prawa. Nakazujące. Zakazujące. Uprawniające. Względnie i 
bezwzględnie obowiązujące. Blankietowe. Odsyłające.  

2 

Stanowienie prawa.  2 

Przestrzeganie i stosowanie prawa. 2 

Źródła prawa w sensie materialnym i w sensie formalnym. 2 

Normy postępowania i normy prawne. 2 

Kolizja norm prawnych. Reguła chronologiczna. Reguła hierarchiczności. 

Reguła szczegółowości. Kontrola zgodności prawa z Konstytucją. 

2 
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System prawa w państwie. Prawo publiczne a prawo prywatne. Prawo 
materialne a prawo formalne.  

Prawo wewnętrzne i prawo międzynarodowe. 

2 

Wykładnia prawa. 1 

Prawo krajowe a prawo międzynarodowe. 2 

Prawo europejskie; acquis communautaire. Dostosowywanie prawa 
polskiego do standardów europejskich. 

2 

Prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne, finansowe, 
rodzinne i opiekuńcze, pracy.  

 

2 

Razem godzin 30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa 

J. Jabłońska-Bonca  Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, Warszawa 
2007 
J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie. Warszawa 2003 

J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa,  Zakamycze 2000; 
K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu. Warszawa 2003 

Literatura dodatkowa 
A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa. Toruń 2002 

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa 2003 
P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie. Warszawa 1997 
E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce. Warszawa 2001 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Ocena wiedzy studentów z zakresu programu wykładów jest prowadzona w 

systemie punktowym. Kryteria zdobywania punktów: zaliczenie sprawdzianów, 
czynny udział studentów w trakcie wykładów, obecność na wykładach, przy czym 

punkty zdobyte w ramach tego rodzaju aktywności są sumowane przy 
wystawianiu oceny końcowej z egzaminu. 
Forma egzaminu końcowego: ustna. 

 

 

http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/katalog-produktow/?autor=Jab%C5%82o%C5%84ska-Bonca+Joanna

