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Techniki legislacyjne w planowaniu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.MI1B.2488.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Marcin Sobota

Pozostali prowadzący Marcin Sobota

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z budową systemu prawnego, poznanie podstawowych instytucji
w Państwie, zasad ustrojowych, przekazanie wiedzy z zakresu technik legislacyjnych na szczeblu krajowym oraz
lokalnym.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
w pogłębionym stopniu miejsce i rolę wykształcenia
humanistycznego (nauk społecznych) w odniesieniu
do dylematów gospodarowania zasobami środowiska
i kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka.

GP_P7S_WG02,
GP_P7S_WK13 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

przeprowadzić analizę i dokonać interpretacji
zagadnień społecznych, gospodarczych
i środowiskowych w ujęciu przestrzennym oraz umie
ocenić znaczenie zasobów naturalnych dla procesu
rozwojowego. Umie wskazać i posłużyć się metodami
administracyjnymi i inżynierskim przy rozwiązywaniu
konfliktów przestrzennych. Potrafi dokonać wykładni
przepisów prawa w oparciu o prawo stanowione
i orzecznictwo. Potrafi sporządzić pisma procesowe
w ramach postępowania administracyjnego. Potrafi
korzystać z rejestru danych osobowych oraz
przetwarzać te dane.

GP_P7S_UO12,
GP_P7S_UW04,
GP_P7S_UW06

Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
precyzyjnego formułowania problemu i dobierania
odpowiednich metod, technik i narzędzi do jego
rozwiązania. Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia
kwalifikacji zawodowych.

GP_P7S_KK01,
GP_P7S_KR04 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1-3. System prawa w Polsce. Żródła prawa powszechnie obowiązujacego, akty
prawa miejscowego. Wykładania prawa. Proces legislacyjny.

4. Typowe środki techniki prawodawczej.

5-6. Budowa ustawy. Rodzaje przepisów tworzących ustawę.

7-8. Nowalizacja ustawy. Tekst jednolity.

9-10. Budowa aktu wykonawczego (rozporządzenia). 

11-12. Akty prawa miejscowego. Dokumenty planistyczne. 

13-15. Środki techniki legislacyjnej w tworzeniu dokumentów planistycznych. 

 

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Burza mózgów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza o systemie prawa w Polsce.

Literatura
Obowiązkowa

Adamiak B., Borkowski J. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz. C.H. BECK wydanie 12, 2012.1.
Jaroszyński K., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne komentarz. C.H. BECK, grudzień 2011.2.
Korycki S., Kuciński J., Trzciński Z., Zaborowski J., Zarys prawa, Wyd. Prawnicze Lexis – Nexis Sp. z o. o., Warszawa, 20053.
rok.

Dodatkowa

Stanek L., art. Przepisy prawne regulujące planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, ich odzwierciedlenie1.
w procesie dydaktycznym oraz w praktyce, Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce, wyd.
SGGW Warszawa, str. 203, 2009 (ISBN 978-83-7583-170-2).
Sobota, M., Jawecki, B., Legal aspects of the procedure for determining the fee for water services under new Water Law.2.
Ius Novum (Vol. 13) 4, 114–134. DOI: 10.26399/ iusnovum.v13.4.2019.46/m.sobota/b.jawecki
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz samodzielnego jej uzupełniania i
rozwijania umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, w tym potrzeby konsultacji
eksperckich

GP_P7S_KR04 Absolwent jest gotów do ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, pogłębiania wiedzy
interdyscyplinarnej ze względu na możliwość wykorzystania jej w życiu osobistym i zawodowym.

GP_P7S_UO12 Absolwent potrafi współdziałać, planować i organizować pracę w zespole.

GP_P7S_UW04 Absolwent potrafi sformułować problem badawczy oraz wskazać metody, techniki i narzędzia służące
rozwiązaniu tego problemu.

GP_P7S_UW06
Absolwent potrafi dokonać wykładni przepisów prawa w oparciu o prawo stanowione i orzecznictwo,
sporządzić pisma procesowe w ramach postępowania administracyjnego, korzystać z rejestru danych
osobowych oraz przetwarzać te dane, tworzyć bazę danych o nieruchomościach; ocenić podstawowe
instrumenty finansowe, odczytać sprawozdania finansowe.

GP_P7S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu analizy statystycznej ujmującej
zjawiska społeczno-gospodarcze w przestrzeni, a także istotność zmian i trendów rozwojowych na bazie
wiedzy statystycznej.

GP_P7S_WK13
Absolwent zna i rozumie istotę nauk społecznych w gospodarce rynkowej, zasady finansowania inwestycji
oraz rolę partycypacji społecznej w podejmowania decyzji planistycznych i gospodarczych, a także pojęcie
kosztów środowiska i usług ekosystemowych.


