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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PRAWOZNAWSTWO, PG_00049244

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Michał Habier
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr Michał Habier

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

15 1.0 9.0 25

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tym czym jest prawo, jakie są systemy prawa, jakie funkcje 
pełni prawo w systemach prawa, świadomością prawną, postawami wobec prawa. Celem przedmiotu jest 
również zapoznanie studentów z budową tekstów prawnych, tworzeniem i dokonywaniem wykładni norm 
prawnych, co umożliwi absolwentom kierunku Gospodarka Przestrzenna na prawidłowe wykonywanie 
zawodu urbanisty.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W08] ma podstawową wiedzę 
na temat roli planisty i urbanisty 
oraz wiedzę z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i 
stosowania prawa autorskiego, 
zna przepisy obowiązujące w 
zawodzie planisty i urbanisty

ma podstawową wiedzę na temat 
roli planisty i urbanisty oraz 
wiedzę z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i 
stosowania prawa autorskiego, 
zna przepisy obowiązujące w 
zawodzie planisty i urbanisty

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów w 
środowisku społecznym

potrafi zastosować wiedzę z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych do 
rozwiązywania problemów w 
środowisku społecznym

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W07] zna uwarunkowania 
gospodarki przestrzennej w 
zakresie nauk społecznych i 
ekonomicznych, w tym kwestii 
społeczno-kulturowych i prawnych

zna uwarunkowania gospodarki 
przestrzennej w zakresie nauk 
społecznych i ekonomicznych, w 
tym kwestii społeczno-kulturowych 
i prawnych

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U06] właściwie analizuje 
przyczyny i przebieg procesów, 
zjawisk i problemów społecznych, 
kulturowych, politycznych, 
prawnych i gospodarczych 
mających wpływ na zmiany w 
przestrzeni, w tym wynikających z 
uwarunkowań historycznych; 
podejmuje decyzje projektowe w 
oparciu o uwarunkowania 
społeczne z
poszanowaniem potrzeb 
użytkowników, środowiska
kulturowego

właściwie analizuje przyczyny i 
przebieg procesów, zjawisk i 
problemów społecznych, 
kulturowych, politycznych, 
prawnych i gospodarczych 
mających wpływ na zmiany w 
przestrzeni, w tym wynikających z 
uwarunkowań historycznych; 
podejmuje decyzje projektowe w 
oparciu o uwarunkowania 
społeczne z poszanowaniem 
potrzeb użytkowników, środowiska 
kulturowego

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu Student podczas zajęć zapoznaje się z następującymi instytucjami prawa oraz treściami:

 
1. definicją prawa;
2. systemami prawa na świecie;
3. budowie polskiego systemu prawa;
4. funkcjach prawa;
5. świadomości prawnej;
6. postawy wobec prawa;
7. relacjach prawa wobec innych norm i systemów normatywnych;
8. budowy aktu prawnego;
9. budowa normy prawnej;
10. jednostkach redakcyjnych aktu prawnego;
11. rodzaje przepisów;
12. źródła prawa w Polsce;
13. wykładnia prawa na podstawie wybranych przepisów prawa przestrzeni i prawa budowanego oraz oraz 

wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych;
14. krajowych rejestrów oraz informacji dostępnych on-line.

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test zaliczeniowy 60.1% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur
 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (w aktualnym stanie prawnym - wybrane przepisy 
oraz przepisy wykonawcze).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w aktualnym 
stanie prawnym - wybrane przepisy oraz przepisy wykonawcze).

4. T. Chauvin, T. Stawecki, Wstęp do Prawoznawstwa, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2019.

Uzupełniająca lista lektur 1. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś Prawo Zagospodarowania 
Przestrzeni, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

2. Wybrane orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 
oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3. Wybrane bieżące procedury legislacyjne.
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 
1. Wskazanie różnic pomiędzy polskim systemem prawa a systemem prawa common law
2. Zdefiniowanie pojęć prawa, systemu prawa, funkcji prawa, świadomości prawnej, postaw wobec prawa.
3. Wskazanie podstaw obowiązującego w Polsce prawa.
4. Wskazanie procesu legislacyjnego.
5. Określanie ustroju Polski.
6. Nabycie umiejętności poruszania się po aktach prawnych oraz ich wyszukiwania w Internetowym 

Systemie Aktów prawnych.
7. Nabycie umiejętności dokonywania podstawowej wykładni prawa na mocy obowiązujących przepisów.
8. Nabycie umiejętności dekodowania norm prawnych na podstawie poszczególnych przepisów oraz 

jednostek aktów prawnych.
9. Nabycie umiejętności wyszukiwania orzeczeń sądów administracyjnych w Centralnej Bazie Orzeczeń 

Sądów Administracyjnych a następnie odczytywania wykładni prawa przestrzeni i prawa budowanego 
dokonywanej przez judykaturę.

10. Poznawanie ogólnodostępnych rejestrów państwowych, takich jak Biuletyny Informacji Publicznej, 
Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

11. Nabycie umiejętności, poszukiwania odczytywania informacji prawnych z geoportalu krajowego, oraz 
elektronicznych ksiąg wieczystych.

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


