Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU
1. Nazwa przedmiotu:

Wstęp do prawa międzynarodowego

2. Kod przedmiotu:

10,2

3. Okres ważności karty:

ważna od roku akademickiego: 2016/2017

4. Forma kształcenia:

studia pierwszego stopnia

5. Forma studiów:

studia stacjonarne

6. Kierunek studiów:

Bezpieczeństwo Państwa

7. Profil studiów:

ogólnoakademicki

8. Specjalność:

.........................

9. Semestr:

II

10. Jedn. prowadz. przedmiot:

Instytut Studiów Społecznych

11. Prowadzący przedmiot:

dr Jakub Berezowski

12. Grupa przedmiotów:

kierunkowych

13. Status przedmiotu:

obowiązkowy

14. Język prowadzenia zajęć:

polski

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych instytucji prawa

16. Cel przedmiotu:
Nauka prawa międzynarodowego publicznego opiera się na założeniu, że znajomość podstawowych
mechanizmów prawnych rządzących relacjami między państwami oraz pozostałymi uczestnikami
społeczności międzynarodowej, jest niezbędna dla lepszego zrozumienia zarówno norm prawa krajowego jak i
prawa europejskiego.
Celem przedmiotu jest zatem wyjaśnienie podstawowych instytucji prawa międzynarodowego publicznego
oraz rozwiązań prawnych określających status poszczególnych uczestników stosunków międzynarodowych,
wyjaśnienie wzajemnych zależności zachodzących między tymi uczestnikami, a regulowanych przez normy
prawa międzynarodowego.

17. Efekty kształcenia:
Ozn.

Opis efektu kształcenia

Metoda
sprawdzenia
efektu kształcenia

Forma
prowadzenia zajęć

Odniesienie do
efektów dla
kierunku studiów

KW_0
8

Ma wiedzę na temat instytucji i
konstrukcji prawnych z zakresu
organów ochrony prawnej

praca pisemna

wykłady,
ćwiczenia

SIP - WO4

Posługuje się orzecznictwem
K_U0 sądowym, literaturą o
4
charakterze dogmatycznym i
bazami danych

analiza tekstów z
dyskusją praca w
grupach /
rozwiązywanie
casusów, pisanie
pism procesowych,
analiza orzeczeń
sądowych

wykłady,
ćwiczenia

SIP-U04

Rozwiązuje problemy (kazusy)
K_U0
wymagające zastosowania
5
wiedzy interdyscyplinarnej

analiza tekstów z
dyskusją praca w
grupach /
rozwiązywanie
casusów, pisanie
pism procesowych,
analiza orzeczeń
sądowych

wykłady,
ćwiczenia

SIP-U05

Posiada umiejętność oceny
K_U0
przydatności, wykorzystania
9
metod, procedur, praktyk

praca w grupach /
rozwiązywanie
casusów, pisanie
pism procesowych,
analiza orzeczeń
sądowych

Zdolność do prowadzenia
dyskursu prawniczego i do
kontroli poprawności
K_K0 rozumowania innych osób, w
3
tym także specjalistów z
dziedzin pokrewnych w
szczególności na potrzeby
prawa unijnego

analiza tekstów z
dyskusją praca w
grupach /
rozwiązywanie
casusów, pisanie
pism procesowych,
analiza orzeczeń
sądowych

18. Formy i wymiar zajęć:

wykłady,
ćwiczenia

SIP-U09

wykłady,
ćwiczenia

SIP-K03

wykład, ćwiczenia

19. Treści kształcenia:

A. Problematyka wykładu
Treści programowe obejmują: Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego, zarys historii prawa
międzynarodowego, źródła prawa, pojęcie podmiotów i organów państwa w stosunkach międzynarodowych,
pojęcie terytorium, ludności i organizacji międzynarodowych, pokojowe rozstrzyganie sporów
międzynarodowych i prawo konfliktów zbrojnych.
1. Zarys historii prawa międzynarodowego i pojęcie społeczności międzynarodowej.
2. Źródła prawa międzynarodowego.
3. Pojęcie podmiotów prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem państwa i jego
organów w stosunkach międzynarodowych.
4. Organizacje międzynarodowe.
5.
Terytorium w prawie międzynarodowym.
6.
Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych.
7. Prawo konfliktów zbrojnych.
B. Problematyka ćwiczeń uszczegóławia problematykę wykładów.

20. Zaliczenie: na ocenę
21. Literatura podstawowa:

1. A. Dudzic, A. Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Akademia prawa, C.H.Beck,
Warszawa 2011.
2. J.Barcik, T.Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne. Akademia prawa, C.H.Beck,
Warszawa 2007
3. Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo: Dom
Organizatora, Olsztyn 200
22. Literatura uzupełniająca:

4. R.Bierzanek, J.Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo
Prawnicze LewisNexis, Warszawa 2005
5. W.Czapliński, A.Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, C.H.Beck,
Warszawa 2004
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia:
Lp.

Forma zajęć

Liczba godzin
kontaktowych / pracy studenta

1

Wykład

15/15

2

Ćwiczenia

30/15

Suma godzin

45/30

24. Suma wszystkich godzin:
26. Liczba punktów ECTS
uzyskanych na zajęciach z
bezpośrednim udziałem
nauczyciela akademickiego:

75
3

25. Liczba punktów ECTS:
27. Liczba punktów ECTS uzyskanych
na zajęciach o charakterze
praktycznym (laboratoria, projekty):

-

Efekt
kształcenia

Ocena

Opis wymagań

W1

bdb

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 80%) i bardzo dobrze objaśnia
podstawowe pojęcia i zagadnienia zawarte w sylabusie przedmiotowym

db

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 60%) i dobrze objaśnia
podstawowe pojęcia , procesy i zagadnienia zawarte w sylabusie
przedmiotowym

dst

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 30%) i w stopniu
dostatecznym objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia zawarte w sylabusie
przedmiotowym

nds

Student nie rozumie i nie potrafi objaśnić podstawowych pojęć i zagadnień z
zakresu zagadnień zawartych w sylabusie przedmiotowym

bdb

Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie ponadprzeciętnym

db

Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie przeciętnym

U1

K1

dst

Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne

ndst

Nie posiada umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu podstawowym

bdb

Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie ponadprzeciętnym

bdb

Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie przeciętnym

dst

Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne

ndst

Nie posiada umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu podstawowym

28. Uwagi:
Wymienić .........

Zatwierdzono:
…………………………….
(data i podpis prowadzącego)

…………………………………………………
(data i podpis)

