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zaliczenie pisemne, oddanie projektów
Język polski

Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami prawoznawstwa
Zapoznanie studentów z systemami źródeł prawa w Polsce, w tym prawa
transportowego
Zapoznanie studentów z zasadami stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego
transportu
Zapoznanie studentów z przepisami prawa transportowego

C1
C2
C3
C4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
1

brak wymagań

Efekty kształcenia
W zakresie wiedzy:
EK 1
EK 2
EK 3
EK 4
EK5

ma wiedzę na temat prawodawstwa, norm prawnych, cech prawa, źródeł prawa w
Polsce i budowania prawa
ma wiedzę na temat zasad prawa, struktury i hierarchii prawa, systemu prawa
ma wiedzę na temat procesu stosowania prawa
ma wiedzę na temat przepisów prawa transportowego
ma wiedzę na temat konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu
osób i ładunków transportem lądowym, wodnym i powietrznym

W zakresie kompetencji społecznych:
EK6 ma świadomość przestrzegania zasad prawa i etyki zawodowej
Treści programowe przedmiotu
Forma zajęć – wykłady
Treści programowe
W1
W2
W3
W4

Charakterystyka prawoznawstwa jako dyscypliny naukowej nauk prawnych; norma
prawna a inne normy społeczne; cechy prawa jako systemu norm społecznych.
System źródeł prawa w Polsce: cechy systemu źródeł prawa, miejsce prawa Unii
Europejskiej w systemie prawnym w Polsce.
Budowa aktu prawnego, struktura przepisu prawa, rozpoznawanie rodzajów
przepisów prawa i ich umieszczenia w tekście aktu prawnego
Zasady prawa. Gałęzie prawa. Prawo publiczne a prawo prywatne

1

W5
W6
W7

W8

W9

Problematyka stosunku prawnego: rodzaje podmiotów prawa, zdolność prawna i
zdolność do czynności prawnych, fakty prawne uprawnienie, kompetencja,
obowiązek prawny
Charakterystyka procesu stosowania prawa: etapy stosowania prawa,
prawomocność orzeczeń sądowych, ostateczność decyzji administracyjnej
Prawo transportowe. Źródła krajowego i międzynarodowego prawa
transportowego. Organizacja prawna transportu. Źródła prawa dla stosunków
przewozowych w transporcie krajowym i międzynarodowym.
Podstawowe zasady prawa transportowego. Prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie przewozu. Zasady przewozu osób i przesyłek
bagażowych. Zasady przewozu towarów. Krajowe i międzynarodowe organizacje
przewoźników i spedytorów
Konwencje i umowy międzynarodowego przewozu osób i przesyłek kolejami, w
transporcie morskim, w transporcie samochodowym, w transporcie lotniczym
Certyfikat Kompetencji Zawodowych,

Metody dydaktyczne
1

Wykład z prezentacją multimedialną

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym:
Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie
wykładów
Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie
projektowania
Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie
konsultacji w odniesieniu do wykładów
Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie
konsultacji w odniesieniu do projektowania

Praca własna studenta, w tym:
Przygotowanie do projektowania
Przygotowanie do wykładów

Łączny czas pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze
praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty)

19
18
0
1
0
6
0
6
25
1
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Macierz efektów kształcenia

Efekt
kształcenia

EK 1
EK 2
EK 3
EK 4
EK 5
EK 6

Odniesienie
danego efektu
kształcenia do
efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu (PEK)
TR2A _W10+
TR2A _K04+
TR2A _W10+
TR2A _K04+
TR2A _W10+
TR2A _U07+
TR2A _K04+
TR2A _W10++
TR2A _U07+
TR2A _K04+
TR2A _W10++
TR2A_W13 ++
TR2A _K06+
TR2A_W10+

TR2A_K06+

Cele
Treści
Metody
przedmiotu programowe dydaktyczne

Metody
oceny

C1, C2

W1-W7

1

O1

C1, C2

W1-W9

1

O1

C2, C3

W4, W6, W8

1

O1

C2, C3, C4

W7, W8, W9

1

O1

C3, C4

W9

1

O1

C1-C4

W1-W9

1

O1

Metody i kryteria oceny
Symbol
metody
oceny
O1

Opis metody oceny
Zaliczenie pisemne z treści wykładu
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