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Nazwa Przedmiotu Kod ECTS
Public International Law;Public International 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 hab. Pyć Dorota
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: 4 semestr letni
Status przedmiotu Język wykładowy
fakultatywny język angielski
Metody dydaktyczne
ćwiczenia audytoryjne: analiza zdarzeń krytycznych
(przypadków), wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
egzamin
B. Formy zaliczenia
egzamin pisemny testowy, wykonanie pracy
zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub
prezentacji
C. Podstawowe kryteria
An oral presentation counting for at least 40% of the
final mark and examination in the form of a written
test of choice counting for 60% of the final mark.
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 on the level of at least B2 (C1 or higher
is recommended).
Cele przedmiotu
This is an introductory survey course in public international law (PIL). The PIL course is designated to
introduce students to the basic subjects and sources of international law and the current state of the
international legal order.
Treści programowe
The PIL course is organized into four parts. The first part of the course offers a general introduction to
public international law, asking whether and to what extent international law, examining
international-relations approaches to PIL in political and social science, and surveying historical and
theoretical approaches from legal scholarship. The second part of the course examines general principles of
PIL and sources of international law. In the next part some attention is also given to the interpretation of
international law by courts and tribunals, the problem of international legal compliance and enforcement,
and also to the relationship between international and national law. In the final part of the course, the main
attention is paid on selected specialized areas of international law, including law of the sea, environmental
law, human rights law and global law.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
A. Cassese, International Law, Oxford 2006 
A. Aust (2ed.) Handbook of International Law, Cambridge 2010
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
T. Buergenthal, S.D. Murphy, Public International Law in a Nutshell, 4th ed. (In a Nutshell, West
Publishing), 2006
B. Literatura uzupełniająca
M.D. Evans (ed.) International Law, Oxford 2006
R. Domingo, The New Global Law, Cambridge, 2010
Efekty uczenia się
Wiedza, Umiejętności,
kompetencje społeczne

Wiedza
The student lists the basic features of the public international legal system.
She or he can named and define the basic institutions and procedures.
Umiejętności
By applying the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), the
student is able to asses and solve simple international cases individually and
independently.
Kompetencje społeczne (postawy)
The student becomes sensitive to the complexity of contemporary public
international law and globally important issues. As an effect she or he is
more willing and responsible in taking positions in global and public law
debates.

Kontakt
http://www.prawo.ug.edu.pl/pracownik/dorotapyc.html
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