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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe prawo karne

Kod ECTS

10.9.1158
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)

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn; dr hab. Karolina Wierczyńska
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

4
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 2 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

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

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

Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
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brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Dostarczenie podstawowej wiedzy dotyczącej międzynarodowego prawa karnego .
Treści programowe

1. Pojęcie międzynarodowego prawa karnego.
2. Źródła międzynarodowego prawa karnego.
3. Międzynarodowe trybunały karne – typy, organizacja i działalność.
4. Zbrodnie międzynarodowe – pojęcie i zasady odpowiedzialności.
5. Jurysdykcja uniwersalna.
6. Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.
7. Międzynarodowa współpraca sądowa w sprawach karnych.

zasady współpracy•
międzynarodowa pomoc prawna•
przekazywanie ścigania•
ekstradycja•
przekazywanie skazanych i orzeczeń•

Wykaz literatury

J. Izydorczyk, M. Królikowski, P. Wiliński, Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008
Aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo zalecane podczas wykładu.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Znajomość podstawowych zasad międzynarodowego prawa karnego, kierunków
jego rozwoju, obszarów współpracy. Swobodne posługiwanie się siatką pojęciową
międzynarodowego prawa karnego. Wiedza co do najważniejszych powodów
zacieśniania współpracy, jak głównych czynników ją utrudniających. Znajomość
głównych problemów praktycznych współpracy w sprawach karnych na
płaszczyźnie międzynarodowej.

Umiejętności

Umiejętność widzenia wieloaspektowości i złożoności problemów, jakie powstają w
obszarze międzynarodowego prawa karnego. Dostrzeganie znaczenia realizacji
sprawiedliwości międzynarodowej.

Kompetencje społeczne (postawy)

Poszanowanie dla praw i wolności jednostki, poszanowanie dla zasad humanizmu.
Świadomość konieczności realizacji sprawiedliwości międzynarodowej.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2739/slawomir_steinborn
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