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Poznań, dnia 23 października 2020 r. 
Zakład Prawa Konstytucyjnego  
 
 

 
OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) 

dla przedmiotu European and International Perspectives 
na kierunku European Legal Studies 

 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: 

Constitutionalism: European and 
International Perspectives 
 

2. Kod modułu kształcenia: 
EUINTCON 

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy lub fakultatywny: 
OBOWIĄZKOWY 

4. Kierunek studiów: 
EUROPEAN LEGAL STUDIES 

5. Poziom kształcenia (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): 
I STOPIEŃ 

6. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw): 
30 h W 

7. Liczba punktów ECTS: 
4 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  prowadzących zajęcia 

JULIA WOJNOWSKA-RADZIŃSKA, DR, juliaw@amu.edu.pl, WŁADYSŁAW JÓŹWICKI, DR, wjozwi@amu.edu.pl 
 

9. Język wykładowy: 
ANGIELSKI 

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu zajęć/przedmiotu: 

• PROVIDING THE STUDENTS WITH BASIC KNOWLEDGE NECESSARY TO UNDERSTAND THE ROLE OF THE 
CONSTITUTION, CONSTITUTIONALISM, CONSTITUTIONAL DEMOCRACY AND RULE OF LAW  IN THE 
EUROPEAN UNION. / DOSTARCZENIE STUDENTOM PODSTAWOWEJ WIEDZY NIEZBĘDNEJ DO 
ZROZUMIENIA ZNACZENIA KONSTYTUCJI, KONSTYTUCJONALIZMU, DEMOKRACJI KONSTYTUCYJNEJ I 
PAŃSTWA PRAWA WE WSPÓŁCZESNYM PORZĄDKU PRAWNYM UE 
• PROVIDING THE STUDENTS WITH BASIC KNOWLEDGE NECESSARY TO UNDERSTAND THE SCOPE OF 
THE FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS / DOSTARCZENIE STUDENTOM PODSTAWOWEJ WIEDZY 
NIEZBĘDNEJ DO ZROZUMIENIA ZAKRESU STOSOWANIA PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOŚCI 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli obowiązują): 
STUDENTS ATTENDING THE COURSE ARE EXPECTED TO BE FAMILIAR WITH BASIC LEGAL 
CONCEPTS / WSKAZANA JEST ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH POJĘĆ Z ZAKRESU 
PRAWOZNASTWA.  
 
3. Efekty uczenia się (EU) dla modułu i odniesienie do efektów uczenia się (EU) dla kierunku 

studiów 
 

Symbol  
efektów  
uczenia dla modułu 
zajęć/przedmiotu*  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów uczenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów uczenia  
dla kierunku studiów#   

EUINTCON_01 understand the basic legal terms of the constitutional 
law and define them in European and international 
perspective / zna podstawowe pojęcia z zakresu 

E_W01, E_W03, E_U02 
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prawa konstytucyjnego i potrafi je zdefiniować w 
perspektywie europejskiej i międzynarodowej 

EUINTCON_02 analyse and define the history and development of 
European constitutionalism over time in comparative 
perspective/ prześledzić historię i rozwój idei 
konstytucjonalizmu europejskiego w ujęciu 
porównawczym 

E_W02, E_W05, E_U03 

EUINTCON_03 understand the basic sources of the European  
constitutional law and be able to analyze its multi-
level structure / wskazać podstawowe źródła 
europejskiego prawa konstytucyjnego oraz 
przenalizować jego wieloskładnikowy charakter 

E_W03, E_W06, E_W08, 
E_U05, E_U07, E_K01 

EUINTCON_04 identify the fundamental principles of the 
constitutional democracy and its basic institutions E_W07, E_W12, E_U02,  

E_U03,  E_U09,   E_K01  
 

EUINTCON_05 define the concept and catalogue of the fundamental 
rights and freedoms, and indicate appropriate case 
law 

E_W04, E_W12, E_U07, 
E_U10, E_K01, E_K04 

 

4. Treści uczenia z odniesieniem do EU dla modułu zajęć/przedmiotu 
 

Opis treści uczenia 
Symbol/symbole 
EU dla modułu 
zajęć/przedmiotu 

Basic definitions and concepts (e.g. “constitutionalism”, “constitution”, “rule of law”) / 
Podstawowe definicje i pojęcia (np. “konstytucja”, “konstytucjonalizm”, “państwo 
prawa”) 
 

EUINTCON_01 

Constitutional models / modele konstytucyjne 
 

EUINTCON_01, 
EUINTCON_02 

Historical background and development of the constitutionalism in the EU/ geneza i 
rozwój konstytucjonalizmu w UE EUINTCON_02 

Constitutionalism in the Nation State versus the EU/ konstytucjonalizm w państwie 
narodowym v. EU EUINTCON_02 

Multi-level sources of European constitutional law / wieloskładnikowy system źródeł 
europejskiego prawa konstytucyjnego EUINTCON_03 

 
 A Constitution for Europe / Konstytucja dla Europy 

EUINTCON_03, 
EUINTCON_04 

Judicial decision making in constitutional issues/ znaczenie władzy sądwoniczej i 
orzecznictwa 
 

EUINTCON_04 

 
Fundamental rights and freedoms/ prawa i wolności podstawowe EUINTCON_05 

The techniques of balancing / techniki ważenia  EUINTCON_05 

 
5. Zalecana literatura  

Jean-Claude Piris, Does the European Union have a Constitution? Does it need one? 
Michel Rosenfeld, The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy, Cardozo Law School, Public Law 
Research Paper No. 36, 2001. 
Michel Rosenfeld, Comparing Constitutional Review by the European Court of Justice and the U.S. Supreme Court, 
Int’l J Con Law, Vol 4, No 4 (Oct 2006). 
Mark Tushnet, Constitutional Interpretation, Character, and Experience, 72 B.U. L. Rev. 747 (1992) 
J.H.H. Weiler, Joel P. Trachtman, European Constitutionalism and Its Discontents, Northwestern Journal of 
International Law & Business, Volume 17, Issue 1/1997. 
European Courts Judgements (Eur-Lex) 

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. 
Materiały są dostępne w internetowej bazie czasopism biblioteki wydziałowej/Materials may be found in online 
database (Heinonline) in the Library of the Faculty. 
 

The case-law and selected materials will be given to students a week before every lecture./ Orzecznictwo 
oraz wybrane materiały będą udostępniane studentom przez wykładowcę. 
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III. Informacje dodatkowe  

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z 
proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne) 

 

Symbol efektu 
kształcenia dla 
modułu  

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia& 

EUINTCON_01 lecture, in class discussion based 
on readings multiple choice 

EUINTCON_02 lecture, in class discussion based 
on readings multiple choice 

EUINTCON_03 lecture, in class discussion based 
on readings 

multiple choice, case 
study 

EUINTCON_05 lecture, in class discussion based 
on readings 

multiple choice, case 
study 

 

1. Kryteria oceniania skali stosowanej w UAM: 
 

very good / bardzo dobry (bdb; 5,0): 
better than good / dobry plus (+db; 4,5): 
good / dobry (db; 4,0): 
better than satisfactory / dostateczny plus (+dst; 3,5): 
satisfactory / dostateczny (dst; 3,0): 
nnsatisfactory (fail) / niedostateczny (ndst; 2,0): 

 
2. Przewidywane obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 
* 

Contact hours (lectures) with the teacher as specified in the 
programme / Godziny zajęć (wg planu studiów) z 
nauczycielem 

30 

Preparatory for the classes / Praca własna studenta 1 
(przygotowanie do zajęć) 15 

Preparatory for the classes (reading materials) / Praca 
własna studenta 2 (czytanie wskazanej literatury) 25 

Exam preparation / Praca własna studenta 3 (przygotowanie 
do egzaminu) 20 

Total hours / SUMA GODZIN 90 
Total ECTS credits for the module / SUMARYCZNA LICZBA 
PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 

 
* Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min. 
# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie 
wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,… 

 
 


