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Projekt współfinansowany przez
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Społecznego
Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Ustroje państw demokratycznych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

10.2.0118

null
Studia
wydział
Wydział Prawa i
Administracji

kierunek
Administracja

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

pierwszego stopnia
stacjonarne
wszystkie
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. UG, dr hab. Marcin Wiszowaty
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

3
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
30 h praca własna studenta - 1 ECTS

Wykład: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 zimowy
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
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru
Podstawowe kryteria oceny
brak

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
Zapoznanie studentów z ustrojami najważniejszych państw demokratycznych świata zachodniego, a także wybranych państw Europy ŚrodkowoWschodniej. Forma wzbogacenia wiadomości zdobytych podczas zajęć z przedmiotów dotyczących ustroju Polski i państw obcych poprzez
krytyczne porównanie polskiego ustroju państwowego z regulacjami istniejącymi w innych państwach

Treści programowe
1. Geneza, historia i treść zasady podziału władzy, pojęcie systemu rządów
2. Prezentacje ustroju politycznego wybranych państw:
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- Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
- Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
- Republika Federalna Niemiec,
- V Republika Francuska,
- Konfederacja Szwajcarska
- Małe Państwa Europy: Andora, Liechtenstein, San Marino, Luksemburg
- Państwa Trójkąta Wyszehradzkiego: Węgry i Czechy
- Państwa bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
brak
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, pod red. Pawła Sarneckiego.
Literatura uzupełniająca:
B. Banaszak, Konstytucyjne prawo porównawcze współczesnych państw demokratycznych,
Ryszard M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy,
A. Pułło, Ustroje państw współczesnych,
P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student identyfikuje i rozróżnia podstawowe systemy rządów, wyciąga proste
wnioski z porównania ustrojów wybranych państw demokratycznych i Polski.

Umiejętności
Student analizuje wybrane ustroje państwowe w oparciu o charakterystykę
podstawowych organów państwa i ich wzajemne relacje.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student zachowuje otwartość na odmienne rozwiązania ustrojowe obowiązujące w
państwach obcych. Docenia wpływ wydarzeń historycznych na kształtowanie się
współczesnych ustrojów państwowych. Jest zorientowany na krytyczną analizę
rozwiązań ustrojowych obowiązujących w państwach demokratycznych. Akceptuje
fakt istnienia odmienności w tych rozwiązaniach, przy zachowaniu podstawowych
zasad demokratycznych.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3177/marcin_michal_wiszowaty
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