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Forma zajęć
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Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu
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(niestacjonarne)
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1,2

Wykład
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2
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Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę
Egzamin

Cel przedmiotu
Zajęcia pozwalają wyrobić sobie szczegółowy pogląd na temat funkcjonowania administracji publicznej w sferze władczej, zwracają uwagę na gwarancyjny charakter procedury
administracyjnej w zakresie dotyczącym m.in. ochrony publicznych praw podmiotowych jednostek i zrzeszeń jednostek, uczą przeprowadzania czytelnej cezury pomiędzy sferą
publicznoprawną (sferą imperium) i prywatnoprawną (sferą dominium), dają praktyczną wiedzę na temat kontrolowania, dyscyplinowania administracji (środki prawne, które
można przeciwstawić bezczynności organu) na etapie postępowania jurysdykcyjnego.

Wymagania wstępne
Ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego.

Zakres tematyczny
Forma zajęć – wykład
1. zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego
2. zasady ogólne kpa
3. podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego
4. czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego
5. orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym
6. weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji,
7. weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych
8. kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej
Forma zajęć – ćwiczenia
Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów administracyjnych z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów.

Metody kształcenia
Wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie, na tematy dotyczące

K_U05

bieżąca kontrola na

Wykład

zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym, z wykorzystaniem różnych ujęć

K_U06

zajęciach

Ćwiczenia

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauki o postępowaniu administracyjnym jak i

K_U08

egzamin - ustny,

innych dyscyplin

K_U12

opisowy, testowy i inne
sprawdzian

Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

zna elementarną terminologię używaną w kpa i rozpoznaje jej źródła oraz charakteryzuje zasady

K_W02

bieżąca kontrola na

Wykład

i procedury właściwe działaniu organów administracji publicznej

K_W03

zajęciach

Ćwiczenia

egzamin - ustny,
opisowy, testowy i inne
sprawdzian
posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu postępowania administracyjnego w stopniu

K_U05

bieżąca kontrola na

Wykład

koniecznym do wykonywania zawodu

K_U06

zajęciach

Ćwiczenia

K_U08

egzamin - ustny,

K_U12

opisowy, testowy i inne
sprawdzian

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego

K_K01

bieżąca kontrola na

Wykład

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych

K_K04

zajęciach

Ćwiczenia

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju, odpowiedzialnie

egzamin - ustny,

przygotowuje się do swojej pracy

opisowy, testowy i inne
sprawdzian

Warunki zaliczenia
Egzamin pisemny – pytania otwarte; kolokwium – pytania otwarte.
Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

75

51

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

75

99

Łącznie

150

150

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

4

Łącznie

6

6

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)

Literatura podstawowa
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca
1. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011,
2. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011
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