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Nazwa Wydziału Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa jednostki prowadzącej 
moduł 

Katedra Historii Doktryn Politycznych I 
Prawnych/Katedra Historii Administracji i Myśli 
Administracyjnej 

Nazwa modułu kształcenia Historyczny rozwój prawa i doktryn politycznych 

Kod modułu  

Język kształcenia Polski 

Efekty kształcenia dla modułu 
kształcenia 

1. Znajomośd oraz umiejętnośd 
poprawnej identyfikacji oraz 
interpretacji kierunków ewolucji 
prawa (K_W01-1; K_W03-3; K_U06-2. 

2. Znajomośd i umiejętnośd 
poprawnego posługiwania się 
podstawowymi terminami z zakresu 
dziejów prawa i doktryn politycznych 
(K_W01-1; K_W03-3;  

3. Znajomośd i umiejętnośd 
identyfikowania w podstawowym 
stopniu najważniejszych instytucji z 
zakresu kształtowania się prawa 
sądowego (cywilne, karne, 
postępowanie sądowe) oraz 
ustrojowego (dzieje instytucji 
ustrojowych) a także doktryn 
politycznych i prawnych) (K_U03-1; 
K_U05-3; K_K01-2.  

4. Rozumie i potrafi określid i 
ukształtowad swoją relację z 
instytucjami paostwowymi i 
społecznymi, odznaczając się 
zrozumieniem i tolerancją wobec 
innych poglądów i postaw. (K_K01-1;  
K_U10 – 2, K_K09-1) 

 

Typ modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  



Rok studiów I 

Semestr I (zimowy) 

Imię i nazwisko osoby/osób 
prowadzących moduł 

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka 
Prof. dr hab. Dorota Malec 

Imię i nazwisko osoby/osób 
egzaminującej/egzaminujących 
bądź udzielającej zaliczenia, w 
przypadku gdy nie jest to osoba 
prowadząca dany moduł 

Jak wyżej 

Sposób realizacji Przedmiot realizowany jest w formie wykładu 
 

Wymagania wstępne i dodatkowe Brak 

Rodzaj i liczba godzin zajęd 
dydaktycznych wymagających 
bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i studentów, gdy w 
danym module przewidziane są 
takie zajęcia 

wykład – godzin 30 
egzamin –  godziny 3 
konsultacje wykładowców – 18godzin 
Łącznie godzin kontaktowych – 51 

Liczba punktów ECTS przypisana 
modułowi 

4 pkt ECTS 

Bilans punktów ECTS 4 pkt x 25= 100 godzin, w tym: 
51 kontaktowych 
49 niekontaktowych (praca własna studenta) 

Stosowane metody dydaktyczne Metody podające (wykład informacyjny), w 
niezbędnym zakresie metody problemowe 
(wykład problemowy), formy kontaktu 
interaktywnego (analiza źródeł) 
 

Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia 
uzyskanych przez studentów 

Egzamin pisemny- test jednokrotnego wyboru. 
Test obejmuje 40 pytao ( w tym 20 z dziejów 
doktryn oraz 20 z dziejów prawa). 
Czas trwania egzaminu: 45 minut 
Zapisy na termin egzaminu wyłącznie w systemie 
USOS (1 miesiąc przed wyznaczonymi 
terminami) 
Możliwośd przystąpienia do egzaminu 
przedterminowego bez wstępnych warunków. 
Inne metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i 
kompetencji: analiza źródeł podczas wykładów,  

Forma i warunki zaliczenia modułu, 
w tym zasady dopuszczenia do 
egzaminu, zaliczenia, a także forma 
i warunki zaliczenia poszczególnych 
zajęd wchodzących w zakres 
danego modułu 

Egzamin, brak warunków wstępnych 

Treści modułu kształcenia Skrócony opis: Przedmiot umożliwia zdobycie 
podstawowej wiedzy w zakresie kierunków 



ewolucji systemów prawa sądowego i 
publicznego na przestrzeni wieków, w oparciu o 
historyczny zarys kształtowania się 
najważniejszych doktryn politycznych i prawnych 
 
Opis szczegółowy:  
Wykład rozpocznie się od zapoznania studentów 
z podstawowymi nurtami myśli politycznej w ich 
rozwoju historycznym i z zasadniczymi pojęciami 
określającymi poglądy i postawy polityczne, 
takimi jak demokracja, liberalizm, 
konserwatyzm, socjalizm, czy totalitaryzm, wraz 
z odpowiadającymi im poglądami na rolę 
społeczną prawa i wymogami dotyczącymi 
postaw jednostki w relacji ze społeczeostwem, 
zróżnicowanymi wspólnotami, paostwem i 
prawem. 
W zakresie dziejów prawa celem przedmiotu jest 
ukazanie najważniejszych elementów 
kształtowania się oraz  kierunków rozwoju 
prawa karnego, cywilnego, procesu sądowego, 
organizacji organów ochrony i pomocy prawnej 
oraz podstawowych form ustrojowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziejów prawa w 
Polsce (osobne bloki wykładowe), jak również 
źródeł prawa w tym zakresie. W toku wykładu 
akcentowane będą w szczególności momenty 
zwrotne w dziejach prawa w postaci 
najważniejszych  kodyfikacji, jak również 
podstawowe formy ustrojowe i ważniejsze 
konstytucje. 

 

 

Wykaz literatury podstawowej i 
uzupełniającej, obowiązującej do 
zaliczenia danego modułu 

1. Materiał podawany na wykładzie. 
2. Literatura podstawowa:  

1. K. Chojnicka, H. Olszewski, "Historia 
doktryn politycznych i prawnych", 
Poznao 2004, wybrane rozdziały: 
rozdz.I: 2,3,4;V:6; rozdz. I: 6; rozdz. II: 
7; rozdz. IX: 8; rozdz. XI: 6;rozdz.XII:5; 
rozdz. IV: 7;rozdz. V: 3; rozdz. VII:6, 7, 
8; rozdz. VI:1, 2, 3, 6, 8; rozdz. VIII: 5, 
6; rozdz. IX: 2;  
rozdz.VIII:7,8; rozdz. X - totalitaryzm 
Rozdz. XII: 3, 4. 

2. Wacław Uruszczak, „Historia paostwa 



i prawa polskiego”, t. I (966-1795), 
Warszawa 2013, wybrane rozdziały:  
rozdz. 2 pkt 4.1-4.2,rozdz. 3 pkt. 1-
3.2.13,rozdz. 4.  

3. Andrzej Dziadzio, „Powszechna 
historia prawa”, Warszawa 2008, 
wybrane rozdziały: rozdz.7, rozdz. 10, 
rozdz.13 pkt.13.2-13.5, rozdz. 15 

4. Juliusz Bardach, Bogusław 
Leśnodorski, Michał Pietrzak, 
„Historia paostwa i prawa polskiego” 
rozdział Ustrój paostwowy II 
Rzeczypospolitej. 

3. Literatura uzupełniająca: 

  „Historia myśli ustrojowej i społecznej : 
wybór źródeł”, oprac. Krystyna Chojnicka 
*et al.+; Kraków 2008  

 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle 
porównawczym, t. I-III, Kraków (dla 
zainteresowanych ponadprogramowym  
pogłębieniem wiedzy) 

Wymiar, zasady i forma odbywania 
praktyk, w przypadku, gdy program 
kształcenia przewiduje praktyki  

Nie dotyczy 

 


