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Forma zaliczenia
Egzamin

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką prawa urzędniczego, w szczególności ukazanie statusu prawnego róznych kategorii urzędników- samorządowych,
administracji państwowej, korpusu służby cywilnej, służby zagranicznej.

Wymagania wstępne
podstawy wiedzy o prawie pracy, prawo konstytucyjne, ustrój i zadania samorządu terytorialnego

Zakres tematyczny
wykład
1. pojęcie prawa urzędniczego.
2. prawa i obowiązki pracowników samorządowych
3. nawiązanie stosunku pracy oraz ustanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym
4. wynagrodzenie pracownika samorządowego
5. nawiązanie stosunku pracy w korpusie służby cywilnej.
6. zmiana stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej.
7. ustanie stosunku pracy w korpusie służby cywilnej.
8. Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej.
9. Odrębności stosunku pracy na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Metody kształcenia
wykład w oparciu o prezentację multimedialną, dyskusja ze studentami.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Analiza aktów prawnych. Wykładnia przepisów prawa urzędniczego. Umiejętność

K_U09

egzamin - ustny, opisowy,

stosowania poszczególnych instytucji prawa urzędniczego w praktyce.

K_U13

testowy i inne

Świadomość konieczności nabycia wiedzy teoretycznej w celu jej właściwego praktycznego

K_K03

egzamin - ustny, opisowy,

zastosowani.
K_W07

egzamin - ustny, opisowy,

dotyczących prawa urzędniczego. Wiedza na temat sposobu stosowania w praktyce

K_W13

testowy i inne

Warunki zaliczenia
Egzamin – pytania otwarte

Wykład

Wykład

testowy i inne

Wiedza na temat zakresu problematy prawa urzędniczego. Znajomość aktów prawnych
instytucji prawa urzędniczego.

Forma zajęć

Wykład

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.
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