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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Sądownictwo międzynarodowe i europejskie

Kod ECTS

10.0.1224
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. Adam Wiśniewski; dr Monika Adamczak-Retecka; prof. UG, dr hab. Tomasz Koncewicz; dr hab. Katarzyna Łasak;
prof. UG, dr hab. Krzysztof Drzewicki; dr Magdalena Konopacka

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 konsultacje - 1 ECTS
120 h praca własna studenta - 4 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

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)-

Podstawowe kryteria oceny

Kryteria oceny zgodne z Regulaminem studiów Uniwersytetu Gdańskiego:
- ocena bardzo dobra (ponad 90%);
- ocena dobra plus (81-90%);
- ocena dobra (71-80%);
- ocena dostateczna plus (61-70%);
- ocena dostateczna (51-60%);
- ocena niedostateczna (do 50%).

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Egzamin pisemny, dłuższa wypowiedź pisemna
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.

B. Wymagania wstępne
Brak.
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Cele kształcenia

Podstawowym celem przedmiotu  jest zapoznanie studentów z typologią sądów międzynarodowych oraz z najważniejszymi sądami
międzynarodowymi i europejskimi oraz ich rola i znaczeniem we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Student powinien rozumieć
zróżnicowanie poszczególnych sądów międzynarodowych i europejskich, rozróżniać zakres ich jurysdykcji oraz być świadomy ich znaczenia na
arenie międzynarodowej i europejskiej.
 

Treści programowe

1. Rozwój sądownictwa międzynarodowego. Zjawisko multiplikacji sądów międzynarodowych w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku oraz
w pierwszych dekadzie XXI wieku. Typologie sądów międzynarodowych. Funkcje sądów międzynarodowych oraz ich cechy.
 
2. Sądy międzynarodowe zajmujące się rozstrzyganiem sporów międzypaństwowych.
2.1. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości – jurysdykcja, organizacja, procedura, znaczenie oraz orzecznictwo.
2.2. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza
2.3. Organy rozstrzygania sporów WTO
 
3. Międzynarodowe sądy praw człowieka
3.1 Ewolucja oraz cechy charakterystyczne międzynarodowych sądów praw człowieka.
3.2. Europejski Trybunał Praw Człowieka, jego jurysdykcja, organizacja, procedura oraz orzecznictwo.
3.3. Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka  
3.4.Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów.
 
4. Sądy regionalnej ekonomicznej oraz politycznej integracji
4.1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jego jurysdykcja, organizacja, procedura, znaczenie oraz orzecznictwo.
4.2 Trybunał EFTA, Andyjski Trybunał Sprawiedliwości.
 
5. Międzynarodowe trybunały karne
5.1. Ewolucja międzynarodowego sądownictwa karnego.
5.2. Międzynarodowy Trybunał Karny.
5.3. Międzynarodowe Trybunały Karne ad hoc
5.4. Trybunały hybrydowe
 
7. Międzynarodowe sądownictwo administracyjne
7.1 Cechy i organizacja międzynarodowych sądów administracyjnych.
7. 2 Jurysdykcja, organizacja, kompetencje oraz znaczenie wybranych międzynarodowych sądów administracyjnych.
 

Wykaz literatury

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
C. Pr Romano, K. J. Alter, Y. Shany, The Oxford Handbook of International Adjudication, Oxford University Press, Oxford 2014,
J. Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe, T. 1 i 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009,
C. Mik (red.), Arbitraż w prawie międzynarodowym, CH Beck, Warszawa 2014,
 
B. Literatura uzupełniająca
J. G. Merrils, International Dispute Settlement, Cambridge University Presss, Cambridge 2011,
Y. Shany, Assessing the Effectiveness of International Courts, Oxford, Oxford University Press, 2014
 

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student uzyskuje orientację ogólną w odniesieniu do sądów międzynarodowych
oraz ich znaczenia we współczesnym świecie. Student wyjaśnia specyfikę sądów
międzynarodowych, różnice w zakresie ich jurysdykcji oraz wzajemne powiązania
sądownictwa międzynarodowego i prawa międzynarodowego.

Umiejętności

Student potrafi wskazać właściwe międzynarodowe forum sądowe właściwe dla
różnego typu międzynarodowych sporów prawnych. Student dokonuje krytycznej
oceny znaczenia różnych międzynarodowych organów sądowych i ich przydatności
do rozwiązywania szczególnych sporów.

Kompetencje społeczne (postawy)
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Studenci dowiadują się o roli i znaczeniu sądów międzynarodowych we
współczesnym świecie. Studenci są w stanie dokonać krytycznej oceny znaczenia
różnych międzynarodowych organów sądowych i ich użyteczności dla potrzeb
rozstrzygania poszczególnych rodzajów spraw.
 

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3181/adam_wisniewski
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