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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Kontrola tworzenia prawa

Kod ECTS

10.9.0878
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz; dr Anna Rytel-Warzocha
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

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

Podstawowe kryteria oceny

Kryteria oceny zgodne z wymogami Regulaminu studiów UG. Na poszczególne oceny
wymagany jest poniższy procent opanowania wiedzy:
- powyżej 90% - bdb
- od 81 do 90% - db +
- od 71 do 80% - db
- od 61 do 70% - dst +
- od 51 do 60% - dst
- do 50% - ndst.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Opracowanie przez studenta w formie pisemnej dwóch prac zaliczeniowych na tematy zasadne przez prowadzącego.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak
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Cele kształcenia

Celem kształcenia jest zapoznanie studenta ze stanem regulacji prawnej w zakresie kointroli tworzenia prawa w Polsce.
Treści programowe

I. Kontrola tworzenia prawa jako element konstrukcji demokratycznego państwa prawnego.
   1) Aksjologiczne uwarunkowania kontroli tworzenia prawa.
   2) Typy mechanizmów kontroli tworzenia prawa.
   3) Legalność jako kryterium kontroli tworenia prawa.
II. Kontrola tworzenia prawa przez Trybunał Konstytucyjny.
III. Kontrola tworzenia prawa przez sądy administracyjne.
IV. Kontrola tworzenia prawa przez administrację publiczną.
V.  Incydentalna kontrola legalności aktów podustawowych przez sądy w oparciu o formułę "podległości sędziów jedynie Konstytucji oraz ustawom".
VI. Kontrola tworzenia prawa europejskiego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
1) Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, pod red. E. Zwierzchowskiego, Warszawa 1997.
2) E. Zwierzchowski, Sądownictwo konstytucyjne, Białystok 1994.
3) B. Szmulik, Sądownictwo konstytucyjne. Ochrona konstytucyjności prawa w Polsce, Lublin 2001.
4) M. Granat, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003.
5) D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
6) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, Warszawa 2015.
 
Literatura uzupełniająca:
1) D. Rousseau, Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999.
2) L. Garlicki, Nowe zjawiska w kontroli konstytucyjności ustaw (przyczynek do dyskusji nad legitymacją sądownictwa konstytucyjnego), Przegląd
Sejmowy 2009, Nr 4 (93).
3) J. Wróblewski, Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.
4) M. Bogusz, Wadliwość aktu prawa miejscowego (studium z zakresu nauki prawa administracyjnego), Gdańsk 2008.
 

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Student zna i odróżnia od siebie mechanizmy kontroli
tworzenia prawa. Student zna zasady, na których jest
oparte działanie mechanizmów kontroli tworzenia prawa.

Wiedza

Student zna przepisy prawne regulujące mechanizmy kontroli tworzenia prawa w
Polsce. Student również zna  i rozumie treść tych przepisów.

Umiejętności

Student potrafi ustalić aktualny stan prawny w zakresie kontroli tworzenia prawa w
Polsce. Student potrafi również te przepisy poddać analizie i dokonać ich wykładni.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student dostrzega znaczenie i funkcję mechanizmów kontroli tworzenia prawa w
demokratycznym państwie prawnym. Student dostrzega związek między istnieniem
i efektywnym funkcjonowaniem mechanizmów kontroli tworzenia prawa a ochroną
praw i wolności obywatelskich oraz pozycją jednostki w państwie.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/406/mariusz_bogusz
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