
 

KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  
 
1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 
6. Nazwa zajęć Prawo konstytucyjne 

7. Kod zajęć P05 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia podstawowe 

9. Status zajęć obowiązkowe 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć semestr I 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć dr hab. Marek Delong, prof. PWSW 
14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć  
 
2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów  
 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

30 - - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
C 1 – student nabywa wiedzę dotyczącą najważniejszych pojęć i instytucji prawa 
konstytucyjnego oraz podstawowych zasad prawnych kształtujących ustrój polityczny i 
społeczno-gospodarczy RP; 
 
C 2 – student potrafi wykorzystywać wiedzę z prawa konstytucyjnego w praktyce stosowania 
prawa, w korelacji z innymi dyscyplinami prawa oraz przy analizie zjawisk politycznych; 
 
C 3 – student zdobywa umiejętności korzystania z konstytucyjnie gwarantowanych środków 
służących ochronie praw człowieka i obywatela. 



 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 
 
Znajomość podstawowych pojęć dotyczących państwa i prawa oraz form i typów organizacji 
państwa. 
 
 
5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się  

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się – 
identyfikator 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się  

W_01 

Zna podstawową terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego, 
koncepcji i modelów kształtowania się demokratycznych państw z 
konstytucjami pisanymi oraz normami zwyczajowymi mającymi 
wpływ na ustawodawstwo zwykłe. 

K_W03, 
K_W12 

W_02 
Posiada wiedzę na temat podstaw ustrojowych państwa, najwyższych 
organów władzy państwowej w RP i ich funkcjonowania oraz 
gwarancji konstytucyjnych funkcjonowania państwa. 

K _W07 

U_01 

Student potrafi stosować nabytą wiedzę do rozwiązywania  
praktycznych problemów z zakresu prawa konstytucyjnego, 
dokonywać wykładni prawa konstytucyjnego i właściwej kwalifikacji 
prawno-konstytucyjnej. 

K_U02 
 

U_02 

Potrafi zaproponować w drodze pomocy prawnej podstawowe 
rozwiązania praktyczne w zakresie modelowych rozwiązań materii 
regulacji konstytucyjnej określających rozwiązania demokratycznego 
państwa prawnego w zakresie przestrzegania praw i wolności 
obywatelskich. 

K_U07 

K_01 
Ma świadomość wagi i znaczenia zdobytej i ugruntowanej wiedzy z 
zakresu prawa konstytucyjnego określającego porządek prawny 
państwa oraz systematykę poszczególnych źródeł prawa. 

K_K04 

 
 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
          (W- wykład, K- konwersatorium, P- projekt, C-ćwiczenia) 
 

Wykład 
 
 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

W1 Przedmiot i pojęcia prawa konstytucyjnego. Sposób uchwalania konstytucji, 
tryb zmiany, systematyka, nowelizacja, źródła prawa konstytucyjnego 3 

W2 
Konstytucyjne zasady ustroju, pojęcie zasad naczelnych, funkcje konstytucji, 
zasady ustrojowe demokratycznych państw prawnych, prawa i wolności 
obywatelskie w konstytucji. 

3 

W3 Równowaga władzy, zasada bikameralizmu, pluralizmu politycznego, 2 



 

kontroli parlamentu nad rządem, niezależności i odrębności sądu, zasada 
niezawisłości sędziowskiej, pojęcie decentralizacji i dekoncentracji władzy 
publicznej. 

W4 

Podstawowe prawa i wolności obywatelskie, przestrzeganie prawa, inicjatywa 
ustawodawcza, aktywność obywateli w bezpośredniej i pośredniej formie 
wykonywania władzy (wybór przedstawicieli, referenta, inicjatywa 
obywatelska).Prawo wspólnotowe, źródła prawa konstytucyjnego, zasada 
bezpośredniości, skutku i solidarności, pojęcie wykładni prawa 
konstytucyjnego. 

3 

W5 
Konstytucyjny porządek prawny, miejsce i rola Trybunału Konstytucyjnego. 
Ustrój sądownictwa powszechnego, sądy i trybunały, systematyka organów 
ochrony prawnej, samorząd terytorialny w strukturze władzy. 

2 

W6 Prawo wyborcze, Sejm i Senat, organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu, 
posiedzenia plenarne, komisje sejmowe, funkcja ustawodawcza i kontrolna. 2 

W7 

Prezydent RP w strukturze władzy wykonawczej, pozycja ustrojowa 
Prezydenta RP w systemie podziału władzy, umocowanie prawne, inicjatywa 
ustawodawcza, prerogatywy, zasady odpowiedzialności prezydenta, zasady 
wyboru, akty urzędowe, kontrasygnata, kompetencje, kohabitacja z rządem, 
Sejmem i Senatem, prezydenckie prawo veta aktów normatywnych, podmioty 
uprawnione do zaskarżania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego. 

2 

W8 

Rada Ministrów i administracja rządowa, organy naczelne i centralne w 
strukturze władzy, administrowanie a rządzenie państwem, zaplecze 
polityczne rządu, większość parlamentarna, zwykła, kwalifikowana i 
bezwzględna większość. 

4 

W9 
Samorząd terytorialny w strukturze władzy, trójszczeblowy podział 
samorządu, umocowanie prawne samorządu w zakresie stanowienia prawa 
gminnego, kontrola legalności prawa. 

2 

W10 Rzecznik Praw Obywatelskich w strukturze organów konstytucyjnych, 
umocowanie prawne. 2 

W11 
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, rola i znaczenie TSUE w 
wykładni prawa wspólnotowego, jako źródła prawa powszechnego i jego 
inkorporacja do krajowego porządku prawnego. 

3 

W12 Kolokwium pisemne 2 
Raze

m  30 
 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
uczenia się  

Forma weryfikacji 
Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01   X     

U_02   X     

K_01       
X (ocena 
aktywnoś

ci - 



 

przykład) 

 
8. Narzędzia dydaktyczne 
 
Symbol Forma zajęć  
N1 - Metody podające – wykład informacyjny W1-W11 
N2 – Metody poddające - anegdota W1-W11 
N3 – Metody poddające – objaśnienie lub wyjaśnienie W1-W11 
N4 – Metody problemowe – wykład problemowy  W1-W11 
N5 – Metody problemowe – wykład konwersatoryjny  W1-W11 
 
 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się  

 
9.1. Sposoby oceny 
 

Ocena formująca 
F1 Kolokwium 
F2 Ocena aktywności  

 
Ocena podsumowująca 

P1 zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej zwykłej 
(F1+F2) 

 
 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sym 
bol 
efektu 
uczeni
a się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Zna podstawową 
terminologię z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
koncepcji i 
modelów 
kształtowania się 
demokratycznych 
państw z 
konstytucjami 
pisanymi oraz 
normami 
zwyczajowymi 
mającymi wpływ 
na ustawodawstwo 
zwykłe w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Zna podstawową 
terminologię z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
koncepcji i 
modelów 
kształtowania się 
demokratycznych 
państw z 
konstytucjami 
pisanymi oraz 
normami 
zwyczajowymi 
mającymi wpływ 
na ustawodawstwo 
zwykłe w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Zna podstawową 
terminologię z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
koncepcji i 
modelów 
kształtowania się 
demokratycznych 
państw z 
konstytucjami 
pisanymi oraz 
normami 
zwyczajowymi 
mającymi wpływ 
na ustawodawstwo 
zwykłe w stopniu 
średnim zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Zna podstawową 
terminologię z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
koncepcji i 
modelów 
kształtowania się 
demokratycznych 
państw z 
konstytucjami 
pisanymi oraz 
normami 
zwyczajowymi 
mającymi wpływ 
na ustawodawstwo 
zwykłe w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Zna podstawową 
terminologię z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
koncepcji i 
modelów 
kształtowania się 
demokratycznych 
państw z 
konstytucjami 
pisanymi oraz 
normami 
zwyczajowymi 
mającymi wpływ 
na ustawodawstwo 
zwykłe w stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 



 

W_02 

Posiada wiedzę na 
temat podstaw 
ustrojowych 
państwa, 
najwyższych 
organów władzy 
państwowej w RP i 
ich 
funkcjonowania 
oraz gwarancji 
konstytucyjnych 
funkcjonowania 
państwa w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Posiada wiedzę na 
temat podstaw 
ustrojowych 
państwa, 
najwyższych 
organów władzy 
państwowej w RP i 
ich 
funkcjonowania 
oraz gwarancji 
konstytucyjnych 
funkcjonowania 
państwa w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Posiada wiedzę na 
temat podstaw 
ustrojowych 
państwa, 
najwyższych 
organów władzy 
państwowej w RP i 
ich 
funkcjonowania 
oraz gwarancji 
konstytucyjnych 
funkcjonowania 
państwa w stopniu 
średnim zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Posiada wiedzę na 
temat podstaw 
ustrojowych 
państwa, 
najwyższych 
organów władzy 
państwowej w RP i 
ich 
funkcjonowania 
oraz gwarancji 
konstytucyjnych 
funkcjonowania 
państwa w stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Posiada wiedzę na 
temat podstaw 
ustrojowych 
państwa, 
najwyższych 
organów władzy 
państwowej w RP i 
ich 
funkcjonowania 
oraz gwarancji 
konstytucyjnych 
funkcjonowania 
państwa w stopniu 
bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 

Student potrafi 
stosować nabytą 
wiedzę do 
rozwiązywania  
praktycznych 
problemów z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
dokonywać 
wykładni prawa 
konstytucyjnego i 
właściwej 
kwalifikacji 
prawno-
konstytucyjnej w 
stopniu bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Student potrafi 
stosować nabytą 
wiedzę do 
rozwiązywania  
praktycznych 
problemów z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
dokonywać 
wykładni prawa 
konstytucyjnego i 
właściwej 
kwalifikacji 
prawno-
konstytucyjnej w 
stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Student potrafi 
stosować nabytą 
wiedzę do 
rozwiązywania  
praktycznych 
problemów z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
dokonywać 
wykładni prawa 
konstytucyjnego i 
właściwej 
kwalifikacji 
prawno-
konstytucyjnej w 
stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Student potrafi 
stosować nabytą 
wiedzę do 
rozwiązywania  
praktycznych 
problemów z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
dokonywać 
wykładni prawa 
konstytucyjnego i 
właściwej 
kwalifikacji 
prawno-
konstytucyjnej w 
stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Student potrafi 
stosować nabytą 
wiedzę do 
rozwiązywania  
praktycznych 
problemów z 
zakresu prawa 
konstytucyjnego, 
dokonywać 
wykładni prawa 
konstytucyjnego i 
właściwej 
kwalifikacji 
prawno-
konstytucyjnej w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_02 

Potrafi 
zaproponować w 
drodze pomocy 
prawnej 
podstawowe 
rozwiązania 
praktyczne w 
zakresie 
modelowych 
rozwiązań materii 
regulacji 
konstytucyjnej 
określających 
rozwiązania 
demokratycznego 
państwa prawnego 
w zakresie 
przestrzegania 
praw i wolności 
obywatelskich w 
stopniu bardzo 
podstawowym 

Potrafi 
zaproponować w 
drodze pomocy 
prawnej 
podstawowe 
rozwiązania 
praktyczne w 
zakresie 
modelowych 
rozwiązań materii 
regulacji 
konstytucyjnej 
określających 
rozwiązania 
demokratycznego 
państwa prawnego 
w zakresie 
przestrzegania 
praw i wolności 
obywatelskich w 
stopniu 
podstawowym 

Potrafi 
zaproponować w 
drodze pomocy 
prawnej 
podstawowe 
rozwiązania 
praktyczne w 
zakresie 
modelowych 
rozwiązań materii 
regulacji 
konstytucyjnej 
określających 
rozwiązania 
demokratycznego 
państwa prawnego 
w zakresie 
przestrzegania 
praw i wolności 
obywatelskich w 
stopniu średnim 
zaliczenie 

Potrafi 
zaproponować w 
drodze pomocy 
prawnej 
podstawowe 
rozwiązania 
praktyczne w 
zakresie 
modelowych 
rozwiązań materii 
regulacji 
konstytucyjnej 
określających 
rozwiązania 
demokratycznego 
państwa prawnego 
w zakresie 
przestrzegania 
praw i wolności 
obywatelskich w 
stopniu 
zaawansowanym 

Potrafi 
zaproponować w 
drodze pomocy 
prawnej 
podstawowe 
rozwiązania 
praktyczne w 
zakresie 
modelowych 
rozwiązań materii 
regulacji 
konstytucyjnej 
określających 
rozwiązania 
demokratycznego 
państwa prawnego 
w zakresie 
przestrzegania 
praw i wolności 
obywatelskich w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 



 

zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 

Ma świadomość 
wagi i znaczenia 
zdobytej i 
ugruntowanej 
wiedzy z zakresu 
prawa 
konstytucyjnego 
określającego 
porządek prawny 
państwa oraz 
systematykę 
poszczególnych 
źródeł prawa. 

Ma świadomość 
wagi i znaczenia 
zdobytej i 
ugruntowanej 
wiedzy z zakresu 
prawa 
konstytucyjnego 
określającego 
porządek prawny 
państwa oraz 
systematykę 
poszczególnych 
źródeł prawa. 

Ma świadomość 
wagi i znaczenia 
zdobytej i 
ugruntowanej 
wiedzy z zakresu 
prawa 
konstytucyjnego 
określającego 
porządek prawny 
państwa oraz 
systematykę 
poszczególnych 
źródeł prawa. 

Ma świadomość 
wagi i znaczenia 
zdobytej i 
ugruntowanej 
wiedzy z zakresu 
prawa 
konstytucyjnego 
określającego 
porządek prawny 
państwa oraz 
systematykę 
poszczególnych 
źródeł prawa. 

Ma świadomość 
wagi i znaczenia 
zdobytej i 
ugruntowanej 
wiedzy z zakresu 
prawa 
konstytucyjnego 
określającego 
porządek prawny 
państwa oraz 
systematykę 
poszczególnych 
źródeł prawa. 

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
 
1. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018. 
2. Górecki D., Domagała M., Skotnicki K., Młynarska-Sobaczewska A., Domański A., 

Składowski K., Sutkowski J., Brodziński W., Krawczyk R., Polskie prawo konstytucyjne,  
Warszawa 2012. 

 
Literatura uzupełniająca:  
1. Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 

Warszawa 2007. 
2. Bułajewski S., Dąbrowski M. (red.),Polskie prawo konstytucyjne, materiały, kazusy, 

orzecznictwo, Warszawa 2012. 
3. Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2011. 
4. Skrzydło W., Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2009. 
 

 
11. Macierz realizacji zajęć 
 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie 
efektu do 

efektów zde-
finiowanych 
dla programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne 

Sposoby 
oceny 

W_01 K_W03 
K_W12 

C1 W1- W11 N1, N2, N3, 
N4, N5  

F1, F2 

W_02 K_W07 C1 W1-W11 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

U_01 K_U02 C2 W1-W11 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

U_02 K_U07 C2 W1-W11 N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

K_01 K_K04 C3 - - - 
 
 



 

12. Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach - 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach - 

Udział w praktyce zawodowej  

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  - 

Udział w konsultacjach - 

Suma godzin kontaktowych 30 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 20 

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 25 

Wykonanie projektu - 

Suma godzin pracy własnej studenta 45 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Obciążenie studenta zajęciami praktycznymi - 
Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne - 

 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:                                            Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ………………… 


