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Sylabus modułu zajęć na studiach wyższych 

 

Nazwa jednostki prowadzącej 

moduł 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ 

Nazwa modułu  Seminarium bieżące – prawo przyszłości 

Język kształcenia język polski  

Cele kształcenia Nabycie umiejętności interpretacji norm prawnych 

znajdujących zastosowanie w sytuacjach regulowanych 

danym działem prawa. 

Nabycie znajomości i umiejętności dokonania 

odpowiedniej analizy problemów i aspektów 

związanych z implementacją i stosowaniem prawa. 

Nabycie umiejętności krytycznej analizy tekstów 

źródłowych (akty prawne i orzecznictwo sądów 

międzynarodowych i krajowych) z poprawnym 

wykorzystaniem siatki pojęciowej. 

Nabycie znajomości i umiejętności uzyskiwania 

niezbędnych danych do analizy (w kontekście ciągłego 

uzupełniania wiedzy prawniczej oraz wykorzystania 

danych). 

Nabycie umiejętności inicjowania i uczestniczenia w 

debacie publicznej dotyczącej fundamentalnych 

dylematów współczesnej cywilizacji. 

Efekty kształcenia dla modułu  • zna i rozumie – w stopniu umożliwiającym 

rewizję istniejących paradygmatów – światowy 

dorobek nauk społecznych obejmujący podstawy 

teoretyczne i zagadnienia ogólne oraz wybrane 

zagadnienia szczegółowe właściwe dla 

dyscypliny nauki prawne (W1) 

• zna i rozumie główne tendencje rozwojowe 

właściwe dla dyscypliny nauki prawne (W2) 

• zna i rozumie fundamentalne dylematy 

współczesnej cywilizacji (W5) 

• potrafi inicjować debatę i uczestniczyć w 

dyskursie naukowym (U7) 

• potrafi planować i realizować indywidualne i 

zespołowe przedsięwzięcie badawcze, także w 

środowisku międzynarodowym (U9) 

• jest gotów do krytycznej oceny dorobku 

właściwej dla dyscypliny nauki prawne oraz 

własnego wkładu w jej rozwój (K1) 

Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

uzyskanych przez studentów 

Prowadzący zweryfikuje założone dla modułu efekty 

kształcenia przez ocenę prezentowanych przez 

uczestników seminarium komunikatów bieżących i ich 

umiejętności podjęcia dyskusji naukowej na tematy 

przedstawiane w komunikatach bieżących innych 

uczestników. 

Typ modułu obowiązkowy 



Rok studiów I - III 

Semestr zimowy i letni (moduł całoroczny) 

Imię i nazwisko koordynatora 

modułu i/lub osoby/osób 

prowadzących moduł 

dr hab. Michał Kowalski 

Imię i nazwisko osoby/osób 

egzaminującej/egzaminujących 

bądź udzielającej zaliczenia, 

w przypadku gdy nie jest to osoba 

prowadząca dany moduł 

j.w. 

Sposób realizacji Seminarium/konwersatorium 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Uczestnicy seminarium muszą posiadać tytuł zawodowy 

magistra prawa. 

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć 

dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

i studentów, gdy w danym 

module przewidziane są takie 

zajęcia 

Seminarium/konwersatorium – 30 h 

 

Liczba punktów ECTS 

przypisana modułowi 

2 punkty ECTS rocznie 

 

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 

wykład – 30 h 

 

Praca własna studenta: 

• przygotowanie do zajęć - 15 h 

• przygotowanie prezentacji – 15 h 

 

w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS 

 

Stosowane metody dydaktyczne • metody problemowe (wykład problemowy, 

wykład konwersatoryjny), 

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna, 

metoda przypadków, metoda sytuacyjna, 

seminarium), 

• metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz) 

Forma i warunki zaliczenia 

modułu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu, 

zaliczenia, a także forma 

i warunki zaliczenia 

poszczególnych zajęć 

wchodzących w zakres danego 

modułu 

Zaliczenie uzyskane po spełnieniu poniższych 

warunków: 

• przedstawienie 3 komunikatów bieżących (15 

minutowych) rocznie; minimum jeden w 

każdym semestrze; 

• wykazanie się umiejętnościami analitycznymi w 

przedstawianiu komunikatów bieżących); 

• udział w zajęciach. 

 

Treści modułu (z podziałem na 

formy realizacji zajęć) 

W ramach seminarium/konwersatorium uczestnicy 

przedstawiają krótkie (15 minut) komunikaty bieżące 



dotyczące aktualności w zakresie ich specjalizacji 

(zmiany w prawie; omówienia orzecznictwa; kontekst 

prawny debaty publicznej itp.), po których następuje 

dyskusja; 3/4 komunikaty na seminarium; każdy 

uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia minimum 

3 komunikatów w ciągu roku akademickiego (minimum 

jednego w semestrze); program jest na bieżąco 

moderowany przez prowadzącego (wcześniejsza 

rejestracja zgłoszeń; w razie potrzeby wyznaczanie 

prelegentów). Treść modułu jest więc kształtowana i 

ustalana na bieżąco z odniesieniem do następujących 

aktualnych zmian w prawie. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej obowiązującej 

do zaliczenia danego modułu 

Ze względu na charakter prowadzonych zajęć nie 

przewiduje się określenia literatury podstawowej i 

uzupełniającej koniecznej do zaliczenia przedmiotu. 

Uczestnicy seminarium są natomiast zobowiązani do 

bieżącego zapoznawania się z materiałami źródłowymi 

dotyczącymi problemów bieżących analizowanych na 

poszczególnych seminariach. 
 


