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Nazwa Przedmiotu Kod ECTS
International Economic Law;International Economic Law;

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Studia

kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja
I stopieńI stopień stacjonarnestacjonarne

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Nyka Maciej
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczbagodzinFormy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba
godzin
A. Formy zajęć
wykład do wyboruwykład do wyboru
B. Sposób realizacji
zajęcia w sali dydaktycznejzajęcia w sali dydaktycznej
C. Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Rok, Semestr Cykl dydaktyczny
rok: II, semestr: 3 semestr zimowy
Status przedmiotu Język wykładowy
fakultatywny język angielski
Metody dydaktyczne
wykład, wykład konwersatoryjny, wykład
problemowy, wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
egzamin
B. Formy zaliczenia
egzamin ustny, wykonanie pracy zaliczeniowej:
przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników
(ustna)
C. Podstawowe kryteria
Each student has option of choosing either writing
an essay and presenting the content of it for a grade,
with question being asked by all the participants and
the lecturer or taking an oral exam. The results are
evaluated basing on the following percentage scale:
A (5,0) - 91% and more
B (4,5) - 81% -90%
C (4,0) - 71% - 80%
D (3,5) - 61%-70%
E (3,0) - 51%-60%
Failed (2,0) - 50% or less
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Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Admittance to the PILSP. All foreign incoming Erasmus law students are admitted to
the PILSP at the Faculty of Law and Administration. Other students wishing to follow
PILSP courses need to apply (please see PILSP Regulations).
B. Wymagania wstępne
Command of English language at the level suitable for participating in the course
Cele przedmiotu
The goal of the course is to present to the students basics of public international economic law system
Treści programowe
History of the international economic law
The Bretton Woods System
GATT/WTO and international trade in goods
WTO and the trade in services
International protection of Intellectual Property Rights
World Bank and its goals in the XXI century
International Monetary Found and its modern challenges
The environmental challenges to the international economi law
The human rights challenges to the international economic law
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
A.F. Lowenfeld International Economic Law (2 ed.) Oxformd University Press New York 2008
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
A.F. Lowenfeld International Economic Law (2 ed.) Oxformd University Press New York 2008
materials given to the students by the lecturer
B. Literatura uzupełniająca
Materials prepared for the students by the lecturer
Efekty uczenia się
Wiedza, Umiejętności,
kompetencje społeczne

Wiedza
Student knows and is able to characterise the system of international
economic law. Knows basic institutions and interactions within this branch
of law.
Umiejętności
Student is able to solve simple cases on the base of his knowledge of
international economic law
Kompetencje społeczne (postawy)
Student is sensitive to the role of international economic law in
international relations. Student is aware of the links between international
economic law and human rights protection or the protection of the
environment.

Kontakt
sekretariat02@prawo.univ.gda.pl
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