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Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. dr hab. Jerzy Zajadło
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS
4
20 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
70 h praca własna studenta - 2,5 ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 20 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny
Prawidłowość co do formy jak i co do treści odpowiedzi studenta na przedstawione
pytanie.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu filozofii prawa z pewnymi elementami filozofii politycznej i teorii państwa.
Podstawowe zamierzenia to: (1) zapoznanie studentów z siatką pojęciową języka prawniczego i podstawowymi koncepcjami filozoficznoprawnymi
dotyczącymi tworzenia, stosowania, wykładni, przestrzegania i obowiązywania prawa (2) przedstawienie podstawowych koncepcji z zakresu filozofii
prawa, powiązań prawa z innymi instytucjami społecznymi oraz powiązań nauk prawnych z innymi naukami, (3) przygotowanie metodologiczne
studentów do samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów prawniczych.

Treści programowe
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1. Nauki ogólnoteoretyczne. Przedmiot teorii prawa, filozofii prawa, jurysprudencji ogólnej socjologii prawa, polityki prawa, psychologii prawa,
komparatystyki prawniczej. Geneza dyscyplin i ich nazw. Spór o naukowość prawoznawstwa. Kryteria naukowości a status nauk prawnych. Związki
teorii i filozofii prawa z praktyką prawniczą - problem praktycznej przydatności nauk ogólnoteoretycznych. Krótka historia i obecny status nauk
teoretycznoprawnych w Polsce. Informacje wstępne: program wykładów, literatura, kryteria zaliczenia.

Wykaz literatury

Wykaz literatury
J. Zajadło (red.) Leksykon teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojeć, C. H. Beck, wyd. 2, Warszawa 2017.
J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2013.
J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, LexisNexis, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student opisuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia teoretyczno-prawne oraz
charakteryzuje podstawowe kierunki filozoficzno-prawne.

Umiejętności
Student rozpoznaje przyczyny podstawowych dylematów filozoficzno-prawnych,
Student samodzielnie konstruuje odpowiedzi w zakresie rozwiązywania trudnych
przypadków.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w interpretacji norm praw-nych w
kontekście podstawowych dylematów filozoficzno-prawnych.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3276/jerzy_zajadlo
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