SYLABUS – OPIS ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne
1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
2. Kod zajęć/przedmiotu: 18-PMP-12-Wsch2
3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny):obowiązkowy
4. Kierunek studiów: wschodoznawstwo
5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): I stopień
6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny):ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje):1
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW):30h ĆW
9. Liczba punktów ECTS: 2
10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: Natalia Cwicinskaja,
dr, nc@amu.edu.pl
11. Język wykładowy: j. polski
12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie):nie
II. Informacje szczegółowe
1. Cele zajęć/przedmiotu: Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu prawo międzynarodowego
publicznego
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują): Podstawowa wiedza o charakterystycznych systemach prawa; brak szczególnych
wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych
3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:
Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu

PMPW_01

PMPW_02

PMPW_03

PMPW_04
PMPW_05

PMPW_06

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU
student/ka:
absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane
fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące wiedzę
ogólną z zakresu nauk prawnych oraz wybrane zagadnienia z
zakresu nauk prawnych w Europie Wschodniej i Azji
absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne,
etyczne, kulturowe i inne uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej z wschodoznawstwem, w tym
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego
absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy
(casusy prawne) oraz wykonywać zadania w warunkach nie w
pełni przewidywalnych, w tym dokonywać właściwego doboru
źródeł i informacji z nich pochodzących, oceny, krytycznej analizy i
syntezy tych informacji przy zastosowaniu odpowiednich
zaawansowanych metod i narzędzi
absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem
specjalistycznej terminologii z zakresu prawa międzynarodowego
publicznego
absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych (także o interdyscyplinarnym charakterze
wschodoznawczym)
absolwent jest gotów do wykorzystywania rzetelnej wiedzy z
zakresu historii w jej związkach ze współczesnością w jej
powiązaniach z nauką o polityce i prawie, w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu, szczególnie z zakresu prawa międzynarodowego

Symbole EK dla
kierunku studiów
K_W05

K_W07

K_U01

K_U02
K_U07

K_K02

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do
odpowiednich efektów uczenia się (EK) dla zajęć/przedmiotu
Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Symbol EU dla
zajęć/przedmiotu
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Przedstawienie zagadnień związanych z realizacją przedmiotu, zadań i celu
kształcenia. Podstawowa charakterystyka metody pracy. Omówienie zagadnień PMPW_01;
egzaminacyjnych.
PMPW_03;
Wprowadzenie do problematyki prawa międzynarodowego publicznego
Prawo międzynarodowe: pojęcie i istota, prawo międzynarodowe publiczne a
prawo międzynarodowe prywatne. Cechy charakterystyczne prawa
międzynarodowego. Powszechne prawo międzynarodowe i regionalne systemy
prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo krajowe
Źródła prawa międzynarodowego. Znaczenie artykułu 38 Statutu
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Umowa międzynarodowa.
Zwyczaj - prawo zwyczajowe. Kodyfikacja prawa międzynarodowego a prawo
zwyczajowe. Zasady ogólne prawa. Orzecznictwo i doktryna. Inne źródła prawa
międzynarodowego.

PMPW_01;
PMPW_03; PMPW_04
PMPW_01;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06

Podmioty prawa międzynarodowego publicznego. Pojęcia podstawowe: zdolność
prawna i zdolność do działania. Podmiotowość pierwotna i pochodna. Rodzaje
podmiotów prawa międzynarodowego.

PMPW_01;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06

Państwo jako pierwotny podmiot prawa międzynarodowego: pojęcie państwa,
elementy państwa, suwerenność, powstanie i upadek państwa, rodzaje państw,
uznanie w prawie międzynarodowym, sukcesja w prawie międzynarodowym.
Pochodne podmioty prawa międzynarodowego: organizacje międzynarodowe,
Stolica Apostolska, Zakon Kawalerów Maltańskich, zagadnienie
prawnomiędzynarodowej podmiotowości osób fizycznych i prawnych

PMPW_01;
PMPW_02;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06

Zwierzchnictwo terytorialne, nabycie i utrata terytorium, granice, rzeki
międzynarodowe, obszary podbiegunowe

PMPW_01;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06

Podstawowe dokumenty z zakresu prawa morza. Poszczególne obszary morskie.
Wykonywanie jurysdykcji państw nadbrzeżnych w poszczególnych obszarach
morskich. Prawa państw trzecich w poszczególnych obszarach morskich.
Wolności morza otwartego.

PMPW_01;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06

Pojęcie obywatelstwa, sposoby nabycia i utraty obywatelstwa, cudzoziemcy,
sposoby traktowania cudzoziemców, uchodźcy, bezpaństwowcy, ekstradycja,
azyl.
Organizacje międzynarodowe. Pojęcie ogólne. Rodzaje organizacji. Wybrane
organizacje – ONZ (w tym agencje wyspecjalizowane), OBWE, Rada Europy.
Powszechne i regionalne systemy praw człowieka. Sądownictwo międzynarodowe
w zakresie praw człowieka. Zobowiązania RP oraz państw WNP w zakresie
przestrzegania praw człowieka.
Definicja sporu międzynarodowego. Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów
międzynarodowych. Sądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych
Definicja konfliktu zbrojnego. Rodzaje konfliktów. Ius ad bellum a ius in bello.
Prawo genewskie i prawo haskie. Pojecie kombatanta. Zakończenie konfliktów
zbrojnych

PMPW_01;
PMPW_02;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06
PMPW_01;
PMPW_02;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06
PMPW_01;
PMPW_02;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06
PMPW_01;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06
PMPW_01;
PMPW_03;
PMPW_04;
PMPW_05; PMPW_06

5. Zalecana literatura: Dowolne dostępne na rynku wydawniczym aktualne podręczniki do prawa
międzynarodowego publicznego oraz wybory źródeł do nauki tego prawa. Szczegółowe informacje w
tym zakresie zostaną przedstawione przez wykładowcę na początku semestru, w którym realizowane
są zajęcia dydaktyczne.
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III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę wskazać z
proponowanych metod właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć

X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

x
x
x
x

x

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe
dla danego EU lub/i zaproponować inne)
Symbole EU dla zajęć/przedmiotu
Sposoby oceniania

PMP
W_0
1

PMP
W_0
2

PMP
W_0
3

PMP
W_0
4

PMP
W_0
5

PMP
W_0
6

x

x

x

x

x

x

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne
Kolokwium ustne
Test
Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
Portfolio
Inne (jakie?) …
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3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Przygotowanie do zajęć

30
10

Praca własna studenta*

Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji,
demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

10

Inne (jakie?) – zaznajomienie się z aktami prawa
międzynarodowego

10

…
SUMA GODZIN

60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU
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* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
TEST PISEMNY
bardzo dobry (bdb; 5,0): 100 - 80% pozytywnych wyników z testu
dobry plus (+db; 4,5):89-80% pozytywnych wyników z testu
dobry (db; 4,0):79-70% pozytywnych wyników z testu
dostateczny plus (+dst; 3,5):69-60% pozytywnych wyników z testu
dostateczny (dst; 3,0): 59-50% pozytywnych wyników z testu
niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 50% pozytywnych wyników z testu
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