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Projekt współfinansowany przez
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Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Arbitraż i mediacja

Kod ECTS

10.9.1204
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Arkadiusz Wowerka; dr Grzegorz Julke
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

6
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
120 h praca własna studenta - 4 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza tekstów z dyskusją-
Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-

Podstawowe kryteria oceny

Zgodnie z regulaminem studiów:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i
umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Egzamin
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
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brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Zapoznanie studenta z zagadnieniami mediacji oraz arbitrażu handlowego w obrocie krajowym i międzynarodowym, w tym w szczególności z istotą
arbitrażu handlowego, obowiązującymi regulacjami prawnymi, całokształtem postępowania mediacyjnego i arbitrażowego, szczególnymi dziedzinami
arbitrażu handlowego oraz kolizyjnoprawnymi zagadnieniami arbitrażu handlowego.

Treści programowe

Zagadnienia wprowadzające:                                                                                                  
pojęcie arbitrażu handlowego
arbitraż a mediacja
znaczenie arbitrażu handlowego
rodzaje arbitrażu handlowego
charakter prawny arbitrażu handlowego
arbitraż a inne metody polubownego  rozwiązywania sporów w sprawach handlowych
źródła prawa arbitrażu handlowego krajowego i międzynarodowego
 
Ogólne zagadnienie dotyczące arbitrażu handlowego:                                                   
zdolność i zdatność arbitrażowa
umowa o arbitraż
arbitrzy i ich status prawny
postępowanie arbitrażowe
postępowanie postarbitrażowe
 
Szczególne dziedziny arbitrażu handlowego:        
arbitraż morski
arbitraż budowlany
arbitraż korporacyjny
arbitraż sportowy
arbitraż inwestycyjny
 
Zagadnienia kolizyjne arbitrażu handlowego:                                                                 
prawo właściwe dla umowy o arbitraż
prawo właściwe dla umowy o arbitraż
prawo właściwe dla umowy stron z arbitrem
prawo właściwe dla postępowania arbitrażowego
prawo właściwe dla przedmiotu sporu przed sądem arbitrażowym

Wykaz literatury

A. W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce, Warszawa 2011,

A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, Warszawa 2010,
 
T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008,
Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007,
A. Tynel, J. Funk, W. Chwalej, B. Fuchs, Międzynarodowe prawo handlowe, Warszawa 2006,
A. Sypniewska-Kozak (red.), Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi
habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Zob. poniżej.

Wiedza

Student potrafi określić znaczenie mediacji oraz arbitrażu handlowego w obrocie
krajowym i międzynarodowym, jego istotę, charakter prawny i rodzaje. Student
potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu mediacji oraz arbitrażu
handlowego. Student zna zasady rządzące mediacją oraz arbitrażem w obrocie
krajowym i międzynarodowym. Student charakteryzuje istotne elementy umów
arbitrażowych. Student zna specyfikę poszczególnych dziedzin arbitrażu
handlowego. Student zna zasady dotyczące ustalania prawa właściwego dla umowy
o arbitraż.

Arbitraż i mediacja #10.9.1204 | 784799988764d5d5e1bfd2bc6537dd61 | Strona 2 z 3



Arbitraż i mediacja #10.9.1204
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Umiejętności

Student samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy z zakresu mediacji oraz
arbitrażu handlowego w obrocie krajowym i międzynarodowym (kazusy) i proponuje
najkorzystniejsze rozwiązanie przedstawionego problemu.  Student poprawnie
argumentuje swoje opinie dotyczące zagadnień problemowych mediacji oraz
arbitrażu. Student potrafi wskazać właściwe podstawy prawne w zakresie mediacji
oraz arbitrażu. Student dokonuje wykładni przepisów dotyczących arbitrażu.
 Student analizuje i weryfikuje umowy oraz klauzule arbitrażowe. Student potrafi
korzystać z orzecznictwa w celu rozwiązania problemu prawnego z zakresu
mediacji oraz arbitrażu.  Student potrafi wskazać prawo właściwe dla umowy o
arbitraż. Student sporządza umowę o arbitraż.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student zachowuje ostrożność w wydawaniu opinii popierając je odpowiednią
argumentacją. Student dąży do optymalnego rozwiązania problemu prawnego.
Student posiada umiejętność pracy w zespole.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3235/arkadiusz_wowerka
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