Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów: fakultety

2017/2018

Nazwa przedmiotu1):

F5

Numer katalogowy:

PODSTAWY TEORII PRAWA

ECTS 2)

1

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
Kierunek studiów4):

weterynaria
5)

Koordynator przedmiotu :

Dr hab. Teresa Malinowska, prof. nadzw.

Prowadzący zajęcia6):

Dr hab. Teresa Malinowska, prof. nadzw.

Jednostka realizująca7):

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
a) przedmiot fakultatywny

b) stopień …….

Cykl dydaktyczny :

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy :polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa i najistotniejszymi zasadami procesu legislacyjnego oraz
zasadami prawnymi wybranych gałęzi prawa istotnymi z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza
weterynarii, a także stanowiącymi podstawę do przedmiotów weterynaria sądowa oraz administracja
weterynaryjna i ustawodawstwo weterynaryjne.

Status przedmiotu9):
10)

a)

rok I

c) niestacjonarne

11)

wykład……………………………………………………………………………; liczba godzin 30;

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

Wykład z prezentacją multimedialną

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka;
Prawo jako system normatywny; pojęcie, rodzaje i funkcje prawa, prawo a inne normy społeczne,
świadomość prawna i praworządność
Ogólne pojęcia z zakresu prawa; norma prawna i jej struktura, rodzaje norm prawnych,
przepis prawny i jego struktura, stosunek prawny i jego elementy, prawo podmiotowe i jego rodzaje,
uprawnienia i roszczenia,
zdarzenie prawne i ich rodzaje, przestrzeganie prawa, odpowiedzialność prawna i stosowanie prawa,
wykładnia prawa i jej rodzaje, luki w prawie, domniemania i kolizje norm prawnych, akt prawny i jego rodzaje
Źródła prawa; źródła prawa i system źródeł prawa, formy i struktura aktu normatywnego,
system i charakterystyka źródeł prawa w Polsce, publikacja aktów normatywnych i ich wejście w życie
Systematyka prawa; system prawa i kryteria systematyki prawa
Charakterystyka prawa konstytucyjnego
Wybrane zagadnienia prawa karnego; pojęcie, źródła i zakres obowiązywania prawa karnego,
pojecie, formy i rodzaje przestępstwa, kary, środki karne, przedawnienie karalności,
zasady, etapy i uczestnicy postępowania karnego oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego; pojęcie, źródła i zakres przedmiotowy prawa cywilnego,
podmioty prawa cywilnego, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, czynności prawne, ich forma i
przesłanki ważności, zasady, podmioty i czynności procesowe w postępowaniu cywilnym
Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego
pojęcie prawa handlowego, przedsiębiorcy i czynności handlowych,
spółki prawa handlowego
swoboda gospodarcza, jej ograniczenia,
zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
01 –wiedza
02 –umiejętności
Efekty kształcenia18):

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

03 –kompetencje społeczne

- charakteryzuje i rozróżnia podstawowe instytucje
prawne
- wyszukuje, interpretuje i wykorzystuje przepisy
prawne
- wykazuje tolerancję dla postaw i zachowań
wynikających
z
odmiennych
uwarunkowań
społecznych

Obecność na wykładzie - dopuszczalne 3 nieobecności
indywidualne zaliczenie ustne dla osób z powyżej trzema nieobecnościami na wykładzie oraz na ocenę powyżej
dostatecznej – trzy otwarte pytania

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Protokół
kształcenia 20):
obecność na wykładzie – 3 pkt
ocena końcowa
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
dostateczna – 3 pkt
końcową21):
dostateczna plus – bardzo dobra w zależności od poziomu odpowiedzi na otwarte pytania podczas

7

zaliczenia ustnego
Miejsce realizacji zajęć22):

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
2.
3.
4.
5.
…
…
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
wykład

30 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 ECTS
wykład
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
0 ECTS
projektowe, itp.:

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

Nr /symbol
efektu
01

charakteryzuje i rozróżnia podstawowe instytucje prawne

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
W_NK8

02

wyszukuje, interpretuje i wykorzystuje przepisy prawne

U_OUZ2

03

wykazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań

K_KP3

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

społecznych
04
05

8

9

