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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Wstęp do nauki prawa rosyjskiego

Kod ECTS

10.0.5144
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Historii Prawa
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Rosjoznawstwo forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Piotr Kitowski; dr Jacek Wałdoch
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Semestr 2:
30 godzin - udział w zajęciach,
20 godzin - praca samodzielna studenta, w tym
przygotowanie do zaliczenia.
Razem: 50 godzin = 2 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2022/2023 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne w formie testu
Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników testu z zakresu treści wykładu
(patrz: treści programowe).

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się
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zakładany efekt uczenia się test

 Wiedza

K_W01 X

K_W03 X

K_W07 X

 Umiejętności

K_U01 X

K_U02 X

K_U03 X

 Kompetencje społeczne

K_K01 X

K_K05 X

K_K07 X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia

Przedstawienie studentom głównych pojęć i zasad struktury systemu prawa oraz jego funkcjonowania, w celu umożliwienia lepszego przyswojenia
szczegółowej wiedzy z zakresu prawa prywatnego i publicznego obowiązującego w Federacji Rosyjskiej.

Treści programowe

Prawo: pojęcia i podstawowe zasady, prawo a inne systemy normatywne; system prawny, normy prawne, przepisy prawne, stosunki prawne; zasady
tworzenia prawa i publikacji aktów prawnych; zasady stosowania i egzekwowania prawa; wykładnia prawa, reguły wnioskowania prawniczego; zarys
historii  prawa rosyjskiego i  radzieckiego w XX w.;  hierarchia źródeł prawa Federacji  Rosyjskiej;  zasady procesu legislacyjnego w Federacji
Rosyjskiej; zasady publikacji i wejścia w życie konstytucyjnych ustaw federalnych i ustaw federalnych Federacji Rosyjskiej; kontrola konstytucyjności
prawa w Federacji Rosyjskiej.

 
Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne, t.1-3, wybór i red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2005.•
Введение в курс Российское право, ред. П. Ничыпорук, О. Парамузоьа, Białystok 2007.•

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Chauvin T., P. Wieczorek, T. Stawecki, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009.•

Konstytucja Federacji Rosyjskiej.•
B. Literatura uzupełniająca:

Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa
2010.

•

Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej o trybie publikacji i wejściu w życie ustaw federalnych.•
Dekret Prezydenta Federacji  Rosyjskiej o zatwierdzeniu aktu regulującego tryb współdziałania Prezydenta Federacji  Rosyjskiej z Izbami
Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej w procesie legislacyjnym.

•

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W01, K_W03, K_W07
K_U01, K_U02, K_U03
K_K01, K_K05, K_K07

Wiedza

K_W01, K_W03, K_W07
Student:

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu prawa w systemie ustrojowym,
społecznym, gospodarczym i politycznym (K_W03, K_W07),

•

zna  podstawową  terminologię  z  zakresu  prawa  oraz  zasady  tworzenia,
obowiązywania i wykładni prawa Federacji Rosyjskiej (K_W01, K_W03),

•

zna hierarchię źródeł prawa Federacji Rosyjskiej (K_W03),•
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawoznawstwa, w tym prawoznawstwa•
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dotyczącego systemu prawa rosyjskiego (K_W03).
Umiejętności

K_U01, K_U02, K_U03
Student:

potrafi  wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje pozyskiwane z
systemu prawa Federacji Rosyjskiej (K_U01),

•

potrafi  wykorzystać  w  swojej  pracy  podstawowe  umiejętności  w  zakresie
wykładni prawa i zasad jego obowiązywania, w tym prawa rosyjskiego (K_U02),

•

potrafi dokonać prawidłowej subsumcji określonego stanu faktycznego (K_U03).•
Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01, K_K05, K_K07
Student:

ma świadomość zakresu swojej wiedzy z zakresu prawa i rozumie potrzebę jej
ustawicznego poszerzania w obszarze prawa Federacji Rosyjskiej (K_K01),

•

jest  przygotowany wykorzystywać wiedzę z  zakresu prawa rosyjskiego do
uczestnictwa w przedsięwzięciach na rzecz integracji kulturowej i współpracy
gospodarczej (K_K07),

•

dostrzega i poszukuje rozwiązań w zakresie dylematów prawnych i etycznych
związanych  z  funkcjonowaniem  systemu  prawa,  w  tym  systemu  prawa
obowiązującego w Federacji Rosyjskiej (K_K05).

•

Kontakt

piotr.kitowski@prawo.ug.edu.pl
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