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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Legislacja parlamentarna

Kod ECTS

10.9.0677
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. Piotr Uziębło; prof. UG, dr hab. Marcin Wiszowaty
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

Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będzie weryfikowana w oparcu o przygotowaną pracę zaliczeniową, a w stosunku do dwóch
ostatnich kwestii również poprzez wypowiedzi podczas wykładów konwersatoryjnych.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
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brak
Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z parlamentarnym procesem tworzenie ustaw i uchwał, a także problemami związanymi z praktyką parlemtantarną dotyczącą
tej problematyki.

Treści programowe

1. Przygotowywanie projektów ustaw i uchwał.
2. Inijcatywa ustawodawcza i jej wykonywanie.
3. Faza wstępna postępowania ustawodawczego.
4. Sejmowe postępowanie ustawodawcze (czytania, prace komisyjne, wysłuchanie publiczne)
5. Senacka faza parlamentarnych prac ustawodawczych
6. Uprawnienia Sejmu w stosunku do stanowiska Senatu w postępowaniu ustawodawczym.
7. Rola Prezydent w postępowaniu ustawodawczym.
8. Postępowania uchwałodawcze w Sejmie i Senacie.
9. Rola podmiotów obsługi parlamentarnej w procesie tworzenia prawa.
10. Praktyczne problemy związane z legislacją parlamentarną.

Wykaz literatury

M. Borski, R. Glajcar, B. Przywora, Postępowanie ustawodawcze w Polsce. Prawo, zwyczaje i praktyka. Sosnowiec 2015
J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999
Kontrola legalności ustawy w Sejmie, red. P. Radziewicz, Warszawa 2015
Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, red. A Gwiżdż, J. Trzciński, Warszawa 1994
E. Tkaczyk, Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2015
Poszczególne numery czasopism: Przegląd Sejmowy i Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student zna podstawowe zasady parlamentarnego tworzenie prawa raz procedury
w jakich się to odbywa. Identyfikuje różnice dotyczące procesu ustawodawczego i
uchwałodawczego, w tym również róznice pojawiajace się w szczególnych trybach
ustawodawczych.

Umiejętności

Student jest w stanie dokonać oceny prawidłowości zastosowania poszzczeólnych
elementów procedury ustawodawczej. Umie również wskazać błędy, które w toku
postępowania ustawodawczego zostały popełnione.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ocenia konsekwencje płynące z błędów w parlamentrnym postępowaniu
ustawodawczym. Akceptuje tez potrzebę respektowania zasad obowiązujących w
tym trybie.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3064/piotr_uzieblo

Legislacja parlamentarna #10.9.0677 | d27ff17bab33978945297a4e6a060aa3 | Strona 2 z 2


