REGULAMIN PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:
Jednostka realizująca przedmiot:
Semestr i rok akademicki
Formy zajęć (wykład, ćwiczenia,
seminarium)
Tryb
(stacjonarne/niestacjonarne)
stopień (pierwszy/drugi)
semestr
liczba pkt. ECTS
Kierownik przedmiotu:
Prowadzący wykład

Kamienie milowe orzecznictwa TSUE
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Semestr letni, rok akademicki 2021/2022
Ćwiczenia (zajęcia obieralne)

Wymagania wstępne i dodatkowe

•

Wymagania dotyczące
uczestnictwa

Metody weryfikacji osiągnięcia
efektów uczenia się

Zasady zaliczania przedmiotu i
wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu

Studia stacjonarne
Stopień drugi
Semestr II (letni)
dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni
dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni

Przedmioty wprowadzające: instytucje UE, prawo UE, ochrona
sądowa w UE.
• Na każdych zajęciach student obowiązany jest posiadać materiały
konieczne do aktywnego uczestnictwa w nich.
• Udział w zajęciach jest obowiązkowy (obecność będzie
weryfikowana przez sprawdzanie listy obecności).
• Dopuszczalne
są
dwie
nieobecności
podania
bez
usprawiedliwienia.
• Kolejne nieobecności należy odrobić w sposób ustalony z osobą
prowadzącą zajęcia.
• Liczba wszystkich nieobecności (usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych) nie może przekroczyć 4 w semestrze.
Zadaniem studentów będzie:
• Pogłębianie wiedzy nt. postępowań prowadzonych przed TSUE
(postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom
spoczywającym na państwie członkowskim; postępowań
prejudycjalnych; postępowań w sprawie nieważności aktu prawa
UE i innych);
• poszukanie w orzecznictwie TSUE orzeczenia / grupy orzeczeń,
które można uznać za „kamienie milowe” w wybranym przez
studenta obszarze prawa UE;
• opracowanie glos dot. wybranych orzeczeń TUSE uznanych za
„kamienie milowe” (ok. 10 stron)
• przedstawienie ich w formie ustnej.
Ocena końcowa z przedmiotu wpisywana jest w systemie
informatycznym Uczelni.
Zadania te studenci będą realizować w dwóch formach:
1) cząstkowych: krótkie opracowania i referaty dotyczące
postępowań skargowych prowadzonych przed TSUE oraz
przedstawiające kluczowe założenia omawianych wyroków TSUE.

Zasady powtarzania przedmiotu
z powodu niezadowalających
wyników w nauce.
Informacje dodatkowe

Problematyka stanowiąca
przedmiot zajęć

2) końcowej:
a. praca pisemna (glosa) (ok. 10 stron) omawiająca wyroki /
wyroki TSUE uznane przez studentów za „kamień milowy”
(autorski wybór studentów);
b. ustna prezentacja – przedstawiająca glosę
W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza przedmiot
w całości.
Prowadzący zajęcia nie wyraża zgody na rejestrowanie dźwięku ani
obrazu (zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu studiów, na rejestrowanie
dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy uzyskać
zgodę prowadzącego zajęcia).
Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem
technik emisji głosu i dykcji
Przykładowe klasyczne orzeczenia TSUE stanowiące „kamienie
milowe” orzecznictwa TSUE
• prawo UE jako autonomiczny porządek prawny (26/62 van Gend
& Loos)
• zasada proporcjonalności (181/84 ED Man Sugar; C-320/03
Komisja p. Austrii)
• zasada lojalnej współpracy (68/88 Komisja p. Grecji)
• zakaz dyskryminacji (C-144/04 Mangold; C-555/07 Seda
Kücükdeveci)
• źródła prawa UE (rozporządzenie, dyrektywa, decyzja (34/73,
Variola; 8/81, Becker; 9/70, Grad; C-224/97 Ciola)
• zasada pierwszeństwa (6/64, Costa p. ENEL; 11/70, Internationale
Handelsgesellschaft; 106/77, Simmenthal; C-285/98 Tanja Kreil;
C-314/08 Krzysztof Filipiak)
• zasada bezpośredniego skutku (41/74 Y. van Duyn; 43/75
Defrenne p. SABENA; 8/81 Ursula Becker; C-91/92 Faccini Dori
• prounijna wykładnia prawa krajowego (14/83, 14/83 Von Colson i
Kamann; 80/86 Kolpinghuis)
Studenci poszukiwać będą własnych propozycji wyroków TSUE.

