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………………PRAWO…........................ 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3PRA 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr III /VI  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Brak wymagań 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 h, wykład 

Założenia i cele 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. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metoda dydaktyczna: wykład. 

Forma egzaminu końcowego: ustna. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Operowanie podstawowymi pojęciami z zakresu prawa.  

2. Umiejętność identyfikowania i analizowania norm prawnych.  

3.  Zdobycie wiedzy z zakresu systemu prawnego.  
 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w wykładach, przygotowanie do egzaminów.  

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela   

o charakterze praktycznym   

  

Data opracowania: 18.02.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Elżbieta Kuzborska 

 

 



 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

PRAWO 

Kod przedmiotu 1000-ES1-3PRA 

Nazwa kierunku Ekonomia/Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

III/VI 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30, wykład. 

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  

 

Dr Elżbieta Kuzborska 

Treści merytoryczne przedmiotu Zawartość tematyczna wykładów: 

Wieloznaczność pojęcia prawo. Państwo jako przedmiot badań 

naukowych. 

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

Pojęcie i geneza prawa.  

Normy postępowania. Definicja normy, charakterystyka normy, 

podziały norm prawa z różnych punktów widzenia. Norma 

indywidualna, konkretna, abstrakcyjna.  

Państwo praworządne. Związki między prawem a moralnością. 

Prawo a inne normy społeczne. 

Akt prawny. Struktura aktu prawnego. 

Przepisy prawa. Nakazujące. Zakazujące. Uprawniające. 

Względnie i bezwzględnie obowiązujące. Blankietowe. Odsyłające.  

Stanowienie prawa.  

Przestrzeganie i stosowanie prawa. 

Źródła prawa w sensie materialnym i w sensie formalnym. 

Normy postępowania i normy prawne. 

Kolizja norm prawnych. Reguła chronologiczna. Reguła 

hierarchiczności. Reguła szczegółowości. Kontrola zgodności 

prawa z Konstytucją. 

System prawa w państwie. Prawo publiczne a prawo prywatne. 

Prawo materialne a prawo formalne.  

Prawo wewnętrzne i prawo międzynarodowe. 

Wykładnia prawa. 

Prawo krajowe a prawo międzynarodowe. 

Prawo europejskie; acquis communautaire. Dostosowywanie prawa 

polskiego do standardów europejskich. 

Prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne, finansowe, 

rodzinne i opiekuńcze, pracy.  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekt kształcenia: zapoznanie studentów z podstawowymi 

pojęciami odnoszącymi się do prawa. 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin ustny. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Forma zaliczenia: egzamin ustny. 

Wykaz literatury podstawowej Literatura podstawowa 



i uzupełniającej J. Jabłońska-Bonca  Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko, 

Warszawa 2007 

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce. Warszawa 2001 

Literatura uzupełniająca 

J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie. Warszawa 2003 

J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa,  Zakamycze 

2000; 

K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu. Warszawa 2003 

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. 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 


