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prof. UG, dr hab. Jacek Wiewiorowski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

4
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 2 ECTS

Wykład: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Analiza tekstów z dyskusją
- Dyskusja
- Wykład konwersatoryjny
- 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
- egzamin ustny
- egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
- egzamin pisemny testowy
- egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)
Podstawowe kryteria oceny
Procent wiedzy wymaganej dla danej oceny:
bardzo dobry (5,0) 91 i więcej
dobry plus (4,5) 81-90
dobry (4) 71-80
dostateczny plus (3,5) 61-70
dostateczny (3) 51-60
niedostateczny (2) pięćdziesiąt i mniej

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta: poprawność i kultura języka, umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz
ich uzasadniania, umiejętność poprawnej argumentacji i logicznego wyciągania wniosków, znajomość dziejów państwa i ustroju rzymskiego, poziom
poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu efektów kształcenia.

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

Cele kształcenia
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się znajomością ewolucji organizacji państwa rzymskiego w epoce królewskiej, republikańskiej i
cesarstwa doby pryncypatu i dominatu oraz zasad zarządu państwem rzymskim w tych okresach. Wskazany zakres wiedzy o powinien dać
studentowi umiejętność zrozumienia natury i pochodzenia pojęć związanych ze współczesnym prawem państwowym, wywodzących się lub
nawiązujących do rzymskiej tradycji prawnej oraz wniosków wypływających z ewolucji ustroju Rzymu dla współczesnej organizacji państwa.

Treści programowe
Organizacja państwa rzymskiego w epoce królewskiej i republikańskiej
Organizacji państwa rzymskiego w epoce cesarstwa (pryncypat i dominat)
Zasady zarządu państwem rzymskim w okresie królestwa, republiki i cesarstwa (pryncypat i dominat)
Natura i pochodzenie pojęć związanych ze współczesnym prawem państwowym, wywodzące się lub nawiązujące do rzymskiej tradycji prawnej
Wnioski wypływające z ewolucji ustroju starożytnego Rzymu dla współczesnego prawoznawstwa

Wykaz literatury
Podstawowa:
- Zabłocki, J., Tarwacka, A., Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005
- Sitek, B., Krajewski, P. (red.), Rzymskie prawo publiczne, Olsztyn 2004
- Dębiński, A., Misztal-Konecka, J., Wójcik M., Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010
- Jurewicz, A., Sajkowski, R., Sitek, B., Szczerbowski, J., Świętoń, A., Rzymskie prawo publiczne - wybrane zagadnienia, Olsztyn 2011
Inne prace ogólne:
- Baszkiewicz, J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2002
- Cameron, Av., Późne cesarstwo rzymskie, [tłum.] M. Kwiecień, Warszawa b.d.wyd.
- Christ, K., Historia cesarstwa rzymskiego. Od Augusta do Konstantyna, [tłum.] A. Gierlińska, Poznań-Gniezno 2016
- Crawford, M., Rzym w okresie republiki, [tłum.] J. Rohiziński, Warszawa 2004
- Świat rzymski w IV wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Filipczaka i Rafała Kosińskiego, Kraków 2015
- Jaczynowska, M., Pawlak, M., Starożytny Rzym, Warszawa 2011 (drugie wydanie)
- Koranyi, K., Powszechna Historia Państwa i Prawa, t. I, Warszawa 1961; t. II, (Średniowiecze. Część 1), Warszawa 1963
- Świat rzymski w V wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Kosińskiego i Kamilli Twardowskiej, Kraków 2010
- Świat Bizancjum. Tom 1. Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641, praca zbiorowa pod redakcją C. Morrisson, [tłum zbiorowe] Kraków 2007
- Sczaniecki, M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2003 (9. wyd.)
- Wells, C., Cesarstwo rzymskie, [tłum.] T. Duliński, Warszawa, b.d.w.
- Wipszycka, E., [red.], Vademecum Historyka Starożytnej Grecji i Rzymu, t.1-2, Warszawa 2001; t. 3, Warszawa 1999
- Ziółkowski, A., Historia Rzymu, Poznań 2004
Słowniki i opracowania encyklopedyczne:
- Wielka encyklopedia prawa. T. 1, Prawa świata antycznego, red. nacz. B. Hołyst; red. nauk. tomu I B. Sitek, W. Wołodkiewicz, Warszawa 2014
- Encyklopedia kultury bizantyńskiej, pod. red. naukową O. Jurewicza, Warszawa 2002
- Litewski, W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998
- Słownik cesarzy rzymskich, (red. naukowy) J. Prostko-Prostyński, Poznań 2001
- Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, pod. red. W. Wołodkiewicza, Warszawa 1986
Wybrana literatura dodatkowa (inne prace dodatkowe podawane są też w trakcie zajęć):
- Alföldy, G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, [tłum.] A. Gierlińska, Poznań 1998
- Baynes, N.H, Moss H.St.L.B., (opracowanie), Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej, [tłum.] E. Zwolski, Warszawa 1964
- Człowiek Rzymu, pod. red. A. Giardina, [tłum.] P. Bravo, Warszawa 1997
- Heather, P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, [tłum.] J. Szczepański, Poznań 2006
- Prostko-Prostyński, J., Roma – solium imperii. Elekcja, koronacja i uznanie cesarza w Rzymie w IV-VIII wieku, Poznań 2014
- Barbarzyńcy u bram imperium, pod. red. S. Turleja, Kraków 2007
- Wiewiorowski, J., Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych - 'duces' w prowincjach 'Scythia Minor' i 'Moesia Secunda',
Poznań 2007
- Wyrwińska, K., Civis romanus sum. Rzymskie prawo publiczne. Wybrane Zagadnienia, Kraków 2015

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
Student wykazuje się zrozumieniem ewolucji organizacji
państwa rzymskiego w epoce królewskiej i republikańskiej
oraz w epoce cesarstwa (pryncypat i dominat) i potrafi

Wiedza
Student zna zasady zarządu państwem rzymskim w okresie królestwa, republiki i
cesarstwa (pryncypat i dominat) oraz rozumie naturę i pochodzenie pojęć
związanych ze współczesnym prawem państwowym, wywodzących się lub
nawiązujących do rzymskiej tradycji prawnej
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wyciągać wnioski wypływające z ewolucji ustroju Rzymu dla Umiejętności
współczesnej organizacji państwa
Student potrafi wyszukać informacje na temat rzymskiego prawa państwowego w
podstawowych źródłach oraz literaturze przedmiotu. Potrafi analizować tekst
naukowy z zakresu prawoznawstwa w zakresie prawa państwowego. Rozumie
wpływ prawa rzymskiego na rozwój prawa państwowego oraz jego uwarunkowania,
z uwzglednieniem ustaleń innych nauk społecznych. Nabywa umiejętność
interdyscyplinarnej analizy instytucji prawa państwowego

Kompetencje społeczne (postawy)
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób. Potrafi wyrażać własne opinie o
danym zagadnieniu zachowując otwartość na rozwiązania alternatywne.

Kontakt
jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl
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