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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawa i wolności konstytucyjne

Kod ECTS

10.9.0617
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)

dr Agnieszka Gajda
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

egzamin ustny-
wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
zaliczenie ustne-
egzamin pisemny testowy-
wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej-

Podstawowe kryteria oceny

Kryteria oceny zgodne z Regulaminem studiów Uniwersytetu Gdańskiego tj,
procentowe opanowienie wymaganej wiedzy skutkuje uzyskaniem:
- oceny bardzo dobrej (ponad 90%);
- oceny dobrej plus (81-90%);
- oceny dobrej (71-80%);
- oceny dostatecznej plus (61-70%);
- oceny dostatecznej (51-60%);
- oceny niedostatecznej (do 50%).

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

praca własna studenta
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak
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B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

ukazanie znaczenia konstytucyjnych praw i wolności nie tylko dla określenia konstytucyjnego statusu jednostki w państwie ale przede wszystkim w
praktyce stosowania prawa  

Treści programowe

1. Wartości na których opiera się konstytucyjny system praw i wolności
2. Katalog konstytucyjnych praw i wolności
3. Omówienie wybranych praw i wolności
4. Mechanizmy ochrony konstytucyjnych praw i wolności

Wykaz literatury

1. M. Chmaj red., Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008
2. L. Garlicki, Obywatel - jego wolności i prawa, Warszawa 1998
3. A. Łopatka, Jednostka. Jej prawa człowieka, Warszawa 2002
4. R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

poznanie istoty, genezy i treści konstytucyjnych praw i
wolności oraz zasad wykonywania ich w praktyce z
uwęględnieniem mechanizmów ich ochrony

Wiedza

poznanie aksjologii i katalogu konstytucyjnych praw i wolnosci oraz umiejętność
wykonywania ich w praktyce oraz znajomość mechanizmów ich ochrony

Umiejętności

dostrzeganie znaczenia konstytucyjnych praw i wolności w teorii i praktyce
Kompetencje społeczne (postawy)

dostrzeganie wartości na których oparty jest konstytucyjny system praw i wolności
oraz szacunek dla praw i wolności innych osób

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/839/agnieszka_gajda
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