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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY OGÓLNE Kod modułu: A 

Nazwa przedmiotu: PRAWO MIĘDZYNARODOWE Kod przedmiotu: 8 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

III/V 

Status przedmiotu /modułu: 

Obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć Wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15      

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr Grażyna Cern 

Prowadzący zajęcia  

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Student uzyskuje umiejętność posługiwania się terminologią 

prawnomiędzynarodową oraz wiedzę pozwalającą mu w podstawowym 

zakresie analizować i oceniać postępowanie członków społeczności 

międzynarodowej z perspektywy prawa międzynarodowego. 

Wymagania wstępne  

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 

Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w 

szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i 

funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji publicznej i 

sądów oraz innych organów ochrony prawnej w Polsce, w innych 

państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), a także rozszerzoną 

wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji 

społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej, a 

także innych organizacji międzynarodowych. 

K1P_W02 

02 

Ma pogłębioną wiedzę o specyfice różnorodnych stosunków prawnych 

zachodzących między różnymi podmiotami w skali państwowej i 

międzynarodowej. 
K1P_W03 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz 

pochodzenie i charakter źródeł tego prawa; 
K1P_U05 

04 Zna prawo dyplomatyczne i konsularne. K1P_U01 

Kompetencje społeczne  

05 
rozwijania wzorów właściwego postępowania w zakresie  stosowania 

zasad prawa międzynarodowego. 
K1P_K06 

   

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Źródła prawa międzynarodowego; Podmioty prawa międzynarodowego; Stosunki, zdarzenia i akty 

prawnomiędzynarodowe; Terytorium; Międzynarodowe prawo morza; Międzynarodowe prawo 

lotnicze i kosmiczne; Ludność państwa; Prawo dyplomatyczne i konsularne; Organizacje 

międzynarodowe; Umowy i organizacje gospodarcze; Załatwianie sporów międzynarodowych;  

Prawo przeciwwojenne i prawo konfliktów zbrojnych; Uznanie w prawie międzynarodowym; 



Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym 

Ćwiczenia 

 

Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 
W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 

2017. 
Literatura uzupełniająca  A. Łazowski, A. Zawadzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, 

Warszawa 2011. 
Metody kształcenia Prezentacje multimedialne. 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Przygotowanie prezentacji  01-02 

Analiza studium przypadku z zakresu prawa międzynarodowego 03-04 

Stosowanie zasad prawa międzynarodowego -  weryfikacja 05 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie ustne, które obejmuje wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury 

(waga 1,0). 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  15  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
   

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń   

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20  

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 51  

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
 2 (Nauki prawne) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 0 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,4 

 


