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Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z założeniami głównych doktryn polityczno-prawnych, doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy z opracowaniem naukowym
oraz tekstem źródłowym, rozwijanie nawyku samokształcenia, uświadomienie słuchaczom, że znajomość doktryn polityczno-prawnych jest istotnym elementem procesu ich
edukacji.

Wymagania wstępne
Brak

Zakres tematyczny
Społeczne uwarunkowania procesu kształtowania się doktryn politycznych i prawnych; etapy rozwoju; liberalizm; konserwatyzm; socjalizm; nacjonalizm; katolicka nauka
społeczna; wpływ doktryn na funkcjonowanie życia społecznego.

Metody kształcenia
Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatowyjny, analiza tekstów źródłowych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
Ma wiedzę z zakresu innych nauk przydatnych w tworzeniu i stosowaniu prawa oraz

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

K_W09

kolokwium

Wykład

K_U10

kolokwium

Wykład

K_W04

kolokwium

Wykład

Rozumie rolę prawników w podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa.

K_K06

kolokwium

Wykład

Ma świadomość mechanizmów życia społecznego.

K_K07

kolokwium

Wykład

Rozumie historyczne i społeczne uwarunkowania systemów i rozwiązań prawnych.

K_U11

kolokwium

Wykład

rozumie powiązanie tych nauk z prawem.
Umie wykorzystać wiedzę z zakresu innych dyscyplin naukowych w zakresie koniecznym
dla prawnika.
Ma pogłębioną wiedzę o historii prawa, instytucji ustrojowych oraz doktryn politycznych i
prawnych.

Warunki zaliczenia
Zdanie kolokwium. Zagadnienia zostaną wcześniej przekazane studentom. W trakcie kolokwium student otrzyma cztery zagadnienia wybrane losowo. Odpowiedź pozytywna na
dwa pytania kwalifikuje do oceny dostatecznej. Trzy pytania to ocena dobra, a cztery ocena bardzo dobra. Zdanie egzaminu w pierwszym terminie ma charakter pisemny a w
drugim ustny.
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