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Nazwa Przedmiotu Kod ECTS
Introduction to Jurisprudence and Polish Law;Introduction to Jurisprudence and Polish Law;

Nazwa jednostki prowadz cej przedmiot
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gda skiego
Studia

kierunek stopie tryb specjalno specjalizacja
I stopieI stopie stacjonarnestacjonarne

Nazwisko osoby prowadz cej (osób prowadz cych)
dr hab. Zeidler Kamil
Formy zaj , sposób ich realizacji i przypisana im liczbagodzinFormy zaj , sposób ich realizacji i przypisana im liczba
godzin
A. Formy zaj
wykład do wyboruwykład do wyboru
B. Sposób realizacji
zaj cia w sali dydaktycznejzaj cia w sali dydaktycznej
C. Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Rok, Semestr Cykl dydaktyczny
rok: II, semestr: 3 semestr zimowy
Status przedmiotu J zyk wykładowy
fakultatywny j zyk angielski
Metody dydaktyczne
wykład, wykład konwersatoryjny, wykład
problemowy, wykład z prezentacj  multimedialn

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
egzamin
B. Formy zaliczenia
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen
cz stkowych otrzymywanych w trakcie trwania
semestru
C. Podstawowe kryteria
written exam - test of choice (70%)
essay (30%)

Okre lenie przedmiotów wprowadzaj cych wraz z wymogami wst pnymi
A. Wymagania formalne
Admittance to the PILSP. All foreign incoming Erasmus law students are admitted to the PILSP at the
Faculty of Law and Administration. Other students wishing to follow PILSP courses need to apply (please
see PILSP Regulations).
B. Wymagania wst pne
lecture is for english-speaking students
Cele przedmiotu
This course will introduce students to the law and basic legal problems and let them to analyze the relevant
legal issues. This course is designed to familiarize the student with the key principles relating to the law. The
class will put theoretical concepts into action through case studies.
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Tre ci programowe
The course Introduction to Jurisprudence and Polish Law will cover main and introductory issues in law and
Polish law:
1-2. Concepts of law (natural law, legal positivism, legal realism, and more)
2. Statutory law (civil law) common law (case law) and customary law
3. Legal systems in the world
4. Functions of law
5. Law-making activity
6-7. Validity of law
8-9. Interpretation of law
10. Application of law
11. Legal ethics and legal professions
12-13. State of law - Polish constitutional law
14. Polish administrative law
15-16. Polish criminal law and procedure
17. Polish civil law
18. Public international law
19. European Union law
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zaj  (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zaj
J. Jabłonska-Bonca, „Wprowadzenie do prawa. Introduction to law", Warszawa 2004
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997
R. Wacks, "Law: A Very Short Introduction", Oxford University Press 2008
B. Literatura uzupełniaj ca
S. Frankowski (ed.), "Introduction to Polish Law", Hague-Kraków 2005.
H. Izdebski, "Introduction to Public Administration and Administrative Law", Warszawa 2006
Efekty uczenia si
Wiedza, Umiej tno ci,
kompetencje społeczne

Wiedza
Student knows bases of jurisprudence, some aditional informations on
Polish legal system, and some problems of theory and philosophy of law.
Umiej tno ci
After the lecture students will be skilled in analyzing of legal problems in
the field of jurisprudence and legal theory and philosophy.
Kompetencje społeczne (postawy)
During the course students will develop their skills in cooperation with each
other during the group works and problem solving tasks; also students will
be able to take an active part in discussions on topics related to legat theory
and philosophy.

Kontakt
http://www.prawo.ug.edu.pl/pracownik/kamilzeidler.html
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