
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe  

Przedmiot: Instytucje i źródła prawa w Polsce i UE 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  

w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI  
Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
18w      

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
14w      
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FORMA ZAJĘĆ 

 

Wykład 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Znajomość form i etapów procesu powstawania prawa w Polsce i UE. Podstawowa umiejętność 

wyszukiwania źródeł prawa polskiego i Unii Europejskiej. Opanowanie polskiej i unijnej terminologii 

prawniczej oraz wiedzy na temat zasad prawnych integracji europejskiej. Znajomość podstaw prawa 

pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej. Umiejętność rozumienia i analizowania źródeł prawa 

polskiego oraz pierwotnego i wtórnego UE, a także analizy interakcji między prawem UE a prawem 

krajowym w kontekście aktualnej europejskiej kultury prawnej. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W02  

 

P6S_WG Ma uporządkowaną znajomość struktur 

instytucjonalnych i normatywnych Polski  

i Unii Europejskiej; 

Test; 

 

BN_W02  

 

P6S_WG Ma usystematyzowaną znajomość procesów 

prawotwórczych w Polsce i Unii Europejskiej; 

Test; 

BN_W06 P6S_WG Ma  wiedzę o normach prawnych regulujących 

stosunki społeczne w Polsce i Europie; 

Test; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 P6S_UW  

 

Wyszukuje i analizuje źródła prawa polskiego  

i UE stosując standardowe metody i narzędzia 

w zakresie nauk o bezpieczeństwie; 

Test, dyskusja na wykładzie; 

BN_U03 P6S_UW  

 

Monitoruje i interpretuje zjawiska oraz procesy 

normatywne zachodzące w Polsce  

i na poziomie UE stosując adekwatnie 

poznaną terminologię naukową z zakresu 

nauk o bezpieczeństwie; 

Test, dyskusja na wykładzie; 

BN_U02  

 

P6S_UW  

 

Wykrywa i analizuje zależności między 

prawem polskim a prawem Unii Europejskiej; 

Test, dyskusja na wykładzie; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



 

BN_K02 

 

P6S_KK  

 

Uznaje rolę znajomości norm prawnych  

w procesie rozwiązywania problemów  

z zakresu bezpieczeństwa narodowego  

a w przypadku ich trudności zasięgania opinii 

ekspertów w tym obszarze; 

Test, dyskusja na wykładzie; 

 

 

 

 

BN_K04 

 

P6S_KO  

 

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa 

w opracowaniu i wdrażaniu projektów 

związanym z bezpieczeństwem narodowym, z 

uwzględnieniem ich aspektów prawnych na 

rzecz interesu publicznego; 

Test, dyskusja na wykładzie; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

Stacjonarne 

udział w wykładach = 18 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu = 15 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 15 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =1 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM:51 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach = 14 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu = 17 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 17 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =1 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM:51 

Liczba punktów  ECTS:2 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

 Podstawowa znajomość stosunków międzynarodowych i podstaw nauki o państwie i prawie.   

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

1) System źródeł prawa RP.  

2) Źródła  polskiego prawa cywilnego. 

3) Źródła polskiego prawa karnego i administracyjnego. 

4) Systemy prawne Europy i UE. 

5) Porządek prawny UE. 

6) Źródła prawa pierwotnego UE. 

7) Źródła prawa pochodnego UE. 

8) Proces stanowienia prawa w Unii Europejskiej. 

9) Prawo UE a krajowy porządek prawny. 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków 

prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, wyd.5, 2017; 

Z. Muras, Podstawy prawa, Beck, Warszawa, 2019; 

S. Grabowska, Nauka o Państwie i prawie. Wybrane zagadnienia, Rzeszów, 2017; 

J. Jabłońska-Bonca J., Wprowadzenie do Prawa. Introduction to Law, Warszawa, 2008; 

M. Cesarz, Porządek prawny Unii Europesjskiej, A. Pacześniak, M. Klimowicz (red.),  

Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, Wrocław, 2014; 

Wybrane akty prawa RP i UE; 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

A. Kuś, (red.), Prawo Unii Europejskiej Z Uwzględnieniem Traktatu Z Lizbony. Lublin: KUL, 2010. 
 K.D. Borchardt, ABC of EU law, EU publications, 2018.                                                        
 A. Kaczorowska-Ireland A., European Union Law, Routledge, 2015 .                                                            
I. Solanke, EU law, Pearson, 2015. 



METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

Prezentacje multimedialne, dyskusja, pytania problemowe; 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacje multimedialne 

PROJEKT  Cel projektu: nie dotyczy 

Temat projektu: 

Forma projektu: 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Aktywny udział w wykładzie (20% oceny) 

Test złożony z pytań zamkniętych (80% oceny) 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pr- projekt, e- e-learning 

 


