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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne drugiego stopnia
Kierunek Geologia
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadz cej moduł
Nazwa modułu kształcenia
cele modułu kształcenia
Kod modułu
J zyk kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Typ modułu kształcenia
(obowi zkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imi i nazwisko osoby/osób
prowadz cych moduł
Imi
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminuj cej/egzaminuj cych
b d
udzielaj cej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadz ca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wst pne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zaj
dydaktycznych wymagaj cych
bezpo redniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane s takie
zaj cia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi
Bilans punktów ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Zagadnienia prawne w geologii i ochronie rodowiska
Poznanie podstawowych poj i zasad organizacji systemu prawnego
w Polsce w odniesieniu do geologii i ochrony rodowiska
WB.ING-101
polski
W zakresie wiedzy:
Student poznaje podstawowe poj cia i zasady organizacji sytemu
prawnego.
Student ma wiedz na temat relacji i hierarchii ródeł prawa i
systemu aktów prawnych w RP, w tym relacji do prawa
mi dzynarodowego. Zna podstawowe procedury administracyjne
istotne w przygotowaniu i prowadzeniu działalno ci geologicznej i
górniczej oraz struktur organów administracji (K_W14+++,
K_W15+++).
Ma wiedz na temat prawnych uwarunkowa podstawowych działa
w zawodzie geologa i górnika (projektowanie, dokumentowanie,
uzyskiwanie koncesji, wydobywanie kopalin, korzystanie z
informacji geologicznej, uzyskiwanie uprawnie ) (K_W12+)
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
Ma wiadomo odpowiedzialno zawodowej i karnej oraz
konieczno ci przestrzegania etyki zawodowej (K_K05+++)
obowi zkowy
II rok studiów 2-go stopnia
Zimowy
Mgr in . Ryszard Myszka; MBA
Afiliacja: GME Consulting
ul. Lubla ska 22/16, 31-476 Kraków
j.w

2 lub 3 godziny tygodniowo przez 15 lub 7-8 tygodni, konsultacje
indywidualne i grupowe
Bez wymaga wst pnych
30 godzin wykładu poł czonego z dyskusj

3 punkty ECTS
Udział w zaj ciach
30 h
Przygotowanie do zaj
5h
Przygotowanie do egzaminu 40 h
Suma
75 h
Wykład (prezentacje multimedialne), studia przypadków,
konsultacje

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a tak e forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zaj
wchodz cych w zakres danego modułu

Tre ci modułu kształcenia

Ocena efektów z zakresu wiedzy z poszczególnych zagadnie
sprawdzana na bie co w trakcie dyskusji na zaj ciach;
ocena efektów z zakresu wiedzy sprawdzana w trakcie zaliczenia
cz stkowego i egzaminu ko cowego. Kryterium oceny pozytywnej
na poziomie minimalnych jest uzyskanie 60 % poprawnych
odpowiedzi
Zaliczenie cz stkowe w formie testu jednokrotnego wyboru z
zakresu wprowadzenia do sytemu prawnego; pozytywna ocena jest
podstaw dopuszczenia do egzaminu;
Egzamin ko cowy pisemny – test jednokrotnego wyboru z zakresu
ustaw prawa materialnego istotnych dla działalno ci geologicznej i
górniczej;
na ocen ko cow modułu składa si ocena z zaliczenia
cz stkowego (25%) i ocena z egzaminu ko cowego (75%)

System prawny w Polsce:

1.1.Rodzaje prawa, organy, zadania merytoryczne, relacje wzajemne
1.2. ródła prawa, system aktów prawnych, prawo krajowe i
mi dzynarodowe

Prawo materialne i procesowe:

2.1. Procedury prawno-administracyjne
2.2. Uczestnicy post powania, obowi zki i prawa stron

Prawo geologiczne i górnicze (pgig) – zakres, organy:

3.1. Zagadnienia ogólne (zakres regulacji, podział kopalin, własno
i u ytkowanie górnicze – odniesienia do Kodeksu cywilnego
3.2. Organy administracji
3.3. Kompetencje organów – obowi zki przedsi biorców i osób
współdziałaj cych

Prawo geologiczne i górnicze (pgig) – koncesje:

4.1. Koncesje jako szczególna forma reglamentacji działalno ci–
odniesienia do ustawy o swobodzie dział. gosp.
4.2. Koncesjonowane formy działalno ci geologicznej i górniczej

Prawo geologiczne i górnicze (pgig) - prace geologiczne:

5.0. Prace i roboty geologiczne – implikacje prawne i praktyczne
5.1. Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych (wymagania
podmiotowe i przedmiotowe)
5.2. Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych (gromadzenie
i przekazywanie próbek i informacji)
5.3. Dokumentacje geologiczne – rodzaje i wymagania, skutki
prawne zatwierdzenia dokumentacji zasobowej, ochrona zasobów z
elementami planowania przestrzennego
5.4. Prawo do informacji geologicznej, warto informacji

Prawo geologiczne i górnicze (pgig) – proces
koncesjonowania:

6.1. Post powanie koncesyjne: warianty post powania,
post powanie przygotowawcze - zał czniki do wniosku, forma i
tre wniosku
6.2. Wymagania ustaw zwi zanych z procesem uzyskania zgody na
działalno geologiczn i górnicz
6.3. Zakres i wymagania decyzji oraz obowi zki przedsi biorcy
6.4. Trwało koncesji (wyga ni cie, cofni cie, zabezpieczenia,
obowi zki po zako czeniu działalno ci, itp.)

Prawo geologiczne i górnicze – wydobywanie kopalin I:

7.1. Granice przestrzenne działalno ci
7.2. Projekt zagospodarowania zło a – ewolucja historyczna,
aktualna ranga w procesie gospodarowania zasobami, tre i pozycja
w procesie administracyjnym
7.3. Organizacja i ruch zakładu górniczego (rodzaje ZG, osoby
kierownictwa i dozoru, wymagania BHP i prowadzenia ruchu,
zagro enia

7.4. Likwidacja ZG (wymagania formalne, obowi zki
przedsi biorcy, itp.)

Prawo geologiczne i górnicze – wydobywanie kopalin II:

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniaj cej, obowi zuj cej do
zaliczenia danego modułu

8.1. Opłaty
8.2. Odpowiedzialno za szkody
8.3. Kary
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Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

