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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

3
20 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
40 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
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
Podstawowe kryteria oceny

a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umie-jętności,
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 zajęć jest przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu teorii języka i jego formalnego opisu, przy jed-noczesnym przekazaniu
studentowi praktycznej umiejęt-ności przeprowadzania elementarnych działań logicznych poprzedzonych przekształcaniem zdań mowy potocznej w
sformalizowane wypowiedzi rachunku logicznego i wykorzystywania rezultatów owych działań dla wyjaśnienia relacji między zdaniami mowy
potocznej. Ponadto celem przedmiotu jest rozwijanie zdolności analitycznych potrzebnych w dokonywaniu wykładni prawa.

Treści programowe

Język jako system znaków (Język i jego rola w pracy prawnika; Znak, oznaka, ślad; Reguły semantyczne; Ka-tegorie syntaktyczne; Analiza
syntaktyczna; Funkcje se-miotyczne języka, znaczenie a oznaczanie); Nazwy (Rozdaje nazw; Stosunki między zakresami nazw); Defi-nicje (Istota,
funkcje i budowa definicji; Błędy w definiowaniu; Definicje w tekstach prawnych); Podział logiczny (Istota i warunki poprawności podziału logiczne-go;
Klasyfikacja; Typologia i partycja); Klasyczny ra-chunek zdań i jego język (Zdanie i jego wartość logiczna; Funktory ekstensjonalne; Budowanie
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funkcji logicznych); Tautologie klasycznego rachunku zdań (Rodzaje funkcji logicznych; Metoda zero-jedynkowa; Skrócona metoda zero-jedynkowa);
System dedukcji naturalnej klasycznego rachunku zdań

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Posiadanie podstawowych informacji w zakresie możliwości analizy wypowiedzi w
oparciu o sformalizowany rachunek.

Umiejętności

Rozwiązywanie prostych zadań z zakresu podstaw logiki, zwłaszcza w zakresie:
klasycznego rachunku zdań, rachunku zdań kategorycznych, relacji między
zakresami nazw, kategoryzacji semantycznej.

Kompetencje społeczne (postawy)

Zwiększenie zdolności dyskursywnych i komunikacyjnych studenta.
Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3151/tomasz_widlak
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