SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015 - 2018

1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/
SYSTEM POLITYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
modułu
Kod przedmiotu/
modułu*

MK 7

Wydział (nazwa
jednostki prowadzącej
kierunek)

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO – HISTORYCZNY

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

INSTYTUT NAUK O POLITYCE

Kierunek studiów

POLITOLOGIA

Poziom kształcenia

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Profil

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Forma studiów

STUDIA STACJONARNE

Rok i semestr studiów

ROK PIERWSZY, SEMESTR DRUGI

Rodzaj przedmiotu

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Koordynator

RADOSŁAW GRABOWSKI

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
RADOSŁAW GRABOWSKI
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
30

Liczba pkt ECTS

30

5

1.3. Sposób realizacji zajęć
☒ zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku)
Wykład - egzamin,
Ćwiczenia - zaliczenie z oceną

2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Opanowane wiadomości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, znajomość (w stopniu
podstawowym) zagadnień związanych z życiem politycznym i społecznym.
3.
3.1.

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu

C1

Zaznajomienie studenta z systemem politycznym RP poprzez analizę regulacji
konstytucyjnych.

C2

Uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji związanych z zasadami ustrojowymi III
RP.

C3

Przedstawienie studentom oraz reguł funkcjonowania systemu organów władzy publicznej.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu
(modułu)

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)

Wiedza
W01

określa konstytucyjne podstawy ustroju politycznego RP

K1A_W02

W02

prezentuje zasady przygotowania, uchwalenia, tryb zmiany
Konstytucji RP

K1A_W05

W03

definiuje podstawowe zasady ustrojowe RP

K1A_W13

Umiejętności
U01

klasyfikuje akty prawne w rozumieniu konstytucyjnego
katalogu źródeł prawa

K1A_U01

U02

przedstawia system organów państwowych oraz podstawy
prawa wyborczego

K1A_U01

U03

analizuje treści przekazu opisujące struktury i zasady
funkcjonowania Sejmu i Senatu

K1A_U03

U04

analizuje treści przekazu wyjaśniającego strukturę i
kompetencje władzy wykonawczej w Polsce

K1A_U03

kompetencje społeczne
K01

docenia wielopoziomową strukturę i podział kompetencji w
ramach samorządu terytorialnego w Polsce

K1A_K02

K02

jest przygotowany do uczestnictwa w dyskusji o znaczeniu
organów kontroli i ochrony prawa

K1A_K06

K03

jest przygotowany do uczestnictwa w zadaniach władzy
sądowniczej w Polsce

K1A_K06

3.3

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne

Liczba

godzin
Konstytucyjne podstawy ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej

2

Przygotowanie, uchwalenie, tryb zmiany Konstytucji RP

2

Podstawowe zasady ustrojowe RP

2

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

2

System źródeł prawa RP

2

System organów państwowych RP

2

Zasady prawa wyborczego RP

2

Sejm i Senat

2

Prezydent RP

2

Rada Ministrów i administracja rządowa

2

Samorząd terytorialny

2

Sądy i trybunały w RP

2

Organy kontroli państwowej

2

Organy ochrony prawa

2

Instytucjonalne gwarancje przestrzegania prawa

2

Konstytucyjne podstawy ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej

2

Suma godzin

30

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych,
praktycznych

Treści merytoryczne

zajęć

Liczba
godzin

Konstytucyjne podstawy ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej

2

Przygotowanie, uchwalenie, tryb zmiany Konstytucji RP

2

Podstawowe zasady ustrojowe RP

2

Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

2

System źródeł prawa RP

2

System organów państwowych RP

2

Zasady prawa wyborczego RP

2

Sejm i Senat

2

Prezydent RP

2

Rada Ministrów i administracja rządowa

2

Samorząd terytorialny

2

Sądy i trybunały w RP

2

Organy kontroli państwowej

2

Organy ochrony prawa

2

Instytucjonalne gwarancje przestrzegania prawa

2

Konstytucyjne podstawy ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej

2

Suma godzin

3.4

30

METODY DYDAKTYCZNE

Wykład: wykład problemowy
Ćwiczenia: Analiza tekstów z dyskusją, projekcja filmu z dyskusją, metoda projektów( projekt
badawczy), praca indywidualna oraz w grupach
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol
efektu

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt,
sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
Wiedza

Forma zajęć
dydaktycznych
( w, ćw, …)

W01

- ocena odpowiedzi podczas zajęć.

W, ćw

W02

- ocena odpowiedzi podczas zajęć.

W, ćw

W03

- ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć;

W, ćw

- efekty pracy studenta w grupie podczas zajęć;
- ocena odpowiedzi podczas zajęć.
Umiejętności
U01

- ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć (w tym wygłoszonego W, ćw
referatu);
- obserwacja pracy studenta podczas zajęć;

U02

W, ćw

- obserwacja pracy studenta podczas zajęć;
- ocena postawy studenta podczas zajęć.

U03

udział i efekty pracy studenta w grupie;

W, ćw

ocena postawy studenta podczas zajęć.

U04

ocena wypowiedzi studenta podczas zajęć (w tym wygłoszonego
referatu);

W, ćw

- udział i efekty pracy studenta w grupie;
kompetencje społeczne
K01

- ocena wypowiedzi i postawy studenta podczas zajęć;

W, ćw

- ocena udziału studenta podczas zajęć.
K02

- udział i efekty pracy studenta w grupie;

W, ćw

- ocena wypowiedzi i postawy studenta podczas zajęć.
K03

- udział i efekty pracy studenta w grupie;

W, ćw

- ocena wypowiedzi i postawy studenta podczas zajęć.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Wykład: sposób: egzamin, forma: ustny, ocena uzależniona od opanowania
wymaganych zagadnień
Ćwiczenia: sposób: zaliczenie, forma: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cząstkowych (referat, aktywność na zajęciach, kolokwium lub test)

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach
oraz punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

60

przygotowanie do zajęć

25

udział w konsultacjach

5

czas na napisanie referatu/eseju

15

przygotowanie do egzaminu

20

udział w egzaminie

1

Inne (jakie?)
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS

125
5

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania
praktyk

-

7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
• Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2015
• Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2014
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Literatura uzupełniająca:
• System polityczny RP, Antoszewski A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2012
• System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Chmaj M., Skrzydło W., Wolters
Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011
• Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004;
• Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. Skotnicki Krzysztof, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2011
• Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
1997 roku, Kuciński J., Wołpiuk W. J., Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa
2012
• Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty
wyborów, red. Sokala A., red. Michalak B., red. Frydrych A., red. Zych R. TNOiK,
Toruń 2010

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

