
Kod modułu M_WE_SEM5 PW 1D/2D PODST PRAW 

Nazwa kierunku studiów Weterynaria 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Podstawy teorii prawa 

Basics of law theory 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu  Fakultatywny 

Poziom studiów Jednolite magisterskie 

Forma studiów Stacjonarne/niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku Rok III 

Semestr dla kierunku Semestr V 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ niekontaktowe 

1 (0,6/0,4) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Piotr Listos dr hab. n. wet. dr n. prawnych 

Jednostka oferująca moduł Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej 

Cel modułu Zaznajomienie studentów z podstawowymi terminami 

prawniczymi oraz nakreślenie ogólnej charakterystyki systemów 

prawnych funkcjonujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej, jak 

również ogólna charakterystyka prawa międzynarodowego. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

 

Wiedza: 

W1 Zna podstawowe terminy i definicje prawnicze oraz ogólne 

zasady, rolę i znaczenie prawa stanowionego w społeczeństwie 

Umiejętności: 

U1 Potrafi posługiwać się podstawową terminologią prawniczą w 

kontaktach z różnymi organami oraz rozumienie jej znaczenia oraz 

zasad stosowania 

Kompetencje społeczne: 

K1 Potrafi komunikować się ze specjalistami z zakresu nauk 
weterynaryjnych i pokrewnych 

Wymagania wstępne i dodatkowe Brak 

Treści programowe modułu  Podstawowe terminy i definicje funkcjonujące w naukach 

prawnych. Rodzaje systemów prawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem znaczenia i roli prawa stanowionego w 

społeczeństwie, w aspekcie prawodawstwa weterynaryjnego - 

zarówno krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej. Podstawowe 

zasady i znaczenie prawa międzynarodowego. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

1. Nowacki J., Tobor Z.: Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo 

LEX a Wolters Kluwer business, 2012. 

2. Kuryłowicz M.: Słownik terminów, zwrotów i sentencji 

prawniczych łacińskich oraz pochodzenia polskiego, 

Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, 2012. 

Planowane formy/ działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykład informacyjny, konwersatoryjny oraz prezentacja 
multimedialna. 
 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

Zaliczenie końcowe ustne, pytania o charakterze otwartym, skala 

ocen zgodna z WKJK. Umiejętności praktyczne weryfikowane na 

podstawie umiejętności rozwiązywania kazusów prawnych (20% 

wpływu na ocenę zaliczenia końcowego). 

Bilans punktów ECTS 

 

KONTAKTOWE 

 Godziny ECTS 

Wykłady 15 0,6 

konsultacje 3 0,12 

egzamin / egzamin  poprawkowy  2 0,08 

RAZEM kontaktowe 20 0,8 

NIEKONTAKTOWE 

studiowanie literatury 2 0,08 

przygotowanie do zaliczenia 3 0,12 

RAZEM niekontaktowe/pkt ECTS 5 0,2 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  

udział w wykładach 15 0,6 

konsultacje 3 0,12 

zaliczenie/zaliczenie poprawkowe 2 0,08 

RAZEM z bezpośrednim udziałem 

nauczyciela 

20 0,8 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się  

W1 - WE_W22 +++ 
U1 - WE_U1 +++ 
K1 - WE_K 9  +++ 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

Obecność na wykładach oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji. 

Umiejętność nakreślenia-charakterystyki poszczególnych 

tematów omawianych podczas zajęć. 

 

 


