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Studia
wydział
Wydział Prawa i
Administracji

kierunek
Administracja

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

drugiego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
wszystkie
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Olga Śniadach
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 problemowy
- 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
Napisanie eseju na min. 2 strony maszynopisu lub przygotowanie prezentacji na jeden
z wskazanych tematów.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.

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

Cele kształcenia
Wykład ma na celu omówienie i wyjaśnienie fenomenu obywatelstwa europejskiego. Przytaczane przykłady konkretnych spraw z orzecznictwa
sądów unijnych pozwalają studentom zapoznać się z tematyką przedmiotu przez pryzmat rozwiązań praktycznych.

Treści programowe
Charakter prawny obywatelstwa.
Omówienie wybranych uprawnień wynikających z obywatelstwa.
Prawa osób trzecich.
Szczególne grupy obywateli:pracownicy, studenci, usłogodawcy i usługobiorcy.
Wpływ obywatelstwa unijnego na systemy krajowe.
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Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w UE.

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
S.Biernat, S.Dudzik (red), Przepływ osób i świadczenie usług w UE. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009.
J.Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, Wyd.2, Warszawa 2010

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
K.Trzciński, Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
I. Wróbel, Stattus prawny obywatela państwa trzeciego, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student potrafi omówić status obywatelstwa unijnego, w szczególności uprawnienia
z niego wynikające.

Umiejętności
Student umie odnaleźć orzeczenia TSUE oraz wyprowadzić z nich podstawowe
tezy.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student staje się aktywnym obywatelem UE, świadomym swoich praw i
obowiązków.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1066/olga_holub-sniadach
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