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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Status prawny posła i senatora

Kod ECTS

10.5.0024
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski
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

3
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
45 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład problemowy

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny testowy-

Podstawowe kryteria oceny

oceny wystawiane zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu Gdańskiego, tj.:
bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent wiedzy wymaganej dla danej wiedzy

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

znajomość regulacji ststusu prawnego posłów i senatorów
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Treści programowe

MANDAT PARLAMENTARNY
1) Istota i charakter mandatu przedstawicielskiego
2) Nabycie mandatu
3) Utrata mandatu
NIEPOŁĄCZALNOŚĆ MANDATU PARLAMENTARNEGO
1) Niepołączalność formalna
2) Niepołączalność materialna
3) Sankcje za naruszenie zakazów wynikających z niepołączalności
IMMUNITETY I NIETYKALNOŚĆ PARLAMENTARNA
1) Immunitet materialny
2) Immunitet formalny (procesowy)
3) Nietykalność parlamentarna
4) Procedura wyrażania zgody na pociągnięcie posła (senatora) do odpowiedzialności karnej albo na aresztowanie lub zatrzymanie
PRAWA I OBOWIĄZKI POSŁA I SENATORA
1) Prawa i obowiązki wykonywane „wewnątrz" parlamentu
2) Prawa i obowiązki wykonywane poza parlamentem
3) Warunki wykonywania mandatu parlamentarnego

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
K. Grajewski, Status prawny posła i senatora
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
K. Grajewski, Status prawny posła i senatora
A. Szmyt (red.), Leskykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć

Literatura uzupełniająca:
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz
Status posła cz I. Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221,
poz. 2199 ze zm.)
Status posła cz II. Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221,
poz. 2199 ze zm.)
Konstytucja, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Regulamin Sejmu, Regulamin Senatu

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

znajmość i rozumienie mechanizmów regulacji ststusu prawnego posła i senatora
Umiejętności

umiejętność interpretacji tekstów prawnych związanych z tematyką wykładu
Kompetencje społeczne (postawy)

zrozumienie szczególnej pozycji prawnej członka polskiego parlamentu,
umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Kontakt

http://prawo.univ.gda.pl/pracownik/krzysztofgrajewski.html
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