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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Organizacja sądownictwa

Kod ECTS

10.0.0796
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy administracja wymiaru sprawiedliwości, ogólnoadministracyjna

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Paweł Sut
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
Wykład 15 h - 0,5 ECTS

Praca własna studenta 15 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-

Podstawowe kryteria oceny

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent wiedzy Studenta w wykładnej dziedzinie

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie załozone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia
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Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z polskimi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji i ustroju sądów powszechnych, sądow
administracyjnych, sądów wojskowych i Sądu Najwyższego. Prezentowane regulacje prawne zostanie skonfrontowane z przykładami praktyki
stosowania prawa (orzecznictwa sądowego), których zadaniem będzie pokazanie funkcjonowania sądownictwa w kontekście różnych stanów
faktycznych.

Treści programowe

I. Sądy powszechne
1.Właściwość sądów powszechnych
2. Struktura sądów powszechnych
- Tworzenie i znoszenie sądów,
- Organizacja wewnętrzna sądów (organy, wydziały, sekretariat)
3. Status i pozycja ustrojowa sędziego
4. Sędziowie (SSR, SSO, SSA)
5. Odpowiedzialność dyscyplinarna
6. Aplikacja ogólna i sądowa
7. Inne funkcje związane z sądownictwem powszechnym:
- referendarze sądowi
- asystenci sędziów
- ławnicy
II. Sąd Najwyższy
1. Pozycja ustrojowa i kompetencje Sądu Najwyższego
2. Organizacja wewnętrzna (organy SN, izby SN)
III. Sądy administracyjne
1. Właściwość sądów administracyjnych
2. Struktura sądów administracyjnych
- Tworzenie i znoszenie sądów
- Organizacja wewnętrzna sądów (organy, wydziały)
3. Sędziowie sądu administracyjnego
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna
IV. Sądy wojskowe
1. Właściwość sądów wojskowych
2. Struktura sądów wojskowych
3. Nadzór nad sądami wojskowymi

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
J. Bodio, G. Borkowski , T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2012.
R. Krajewski, Organy ochrony prawnej. Zarys wykładu, Płock 2005
USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Dz.U.2002.153.1269 ze zm.
USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2001.98.1070 ze zm.
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jednolity) Dz.U.2012.952 j.t. ze zm.
 

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

J. Bodio, G. Borkowski , T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2012.

R. Krajewski, Organy ochrony prawnej. Zarys wykładu, Płock 2005

USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Dz.U.2002.153.1269 ze zm.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2001.98.1070 ze zm.
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jednolity) Dz.U.2012.952 j.t. ze zm.
 

Literatura uzupełniająca:
T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, pod redakcją J. Gudowskiego, Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Komentarz, Warszawa 2009.
M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2009.J. Bodio,

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student posiadł poszerzoną wiedzę o organizacji, właściwości i funkcjach
sądownictwa, przede wszystkim w ramach polskiego porządku prawnego.
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Umiejętności

Student posiada umiejętność zdobycia i wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie
organizacji, właściwości i funkcji sądownictwa.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w
zakresie organizacji sądownictwa 

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2793/pawel_sut
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