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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Obszary morskie i administracja morska

Kod ECTS

10.6.0172
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy
samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa,
ogólnoadministracyjna

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Magdalena Adamowicz
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Wykład 20 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 10 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-

Podstawowe kryteria oceny

Skala ocen zgodna z uchwałą nr 22/09 Senatu UG z dnia 26 marca 2009 r.
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

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

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Pozyskanie ogólnej wiedzy o obszarach morskich i administracji morskiej, wyeksponowanie specyfiki działalności organów publicznych
podejmowanej w środowisku morskim, wyjaśnienie funkcjonowania instytucji o charakterze administracyjnym przez pryzmat rozwiązań z zakresu
prawa morskiego i prawa morza

Treści programowe

Delimitacja obszarów morskich
Status obszarów morskich
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Rozwiązywanie sporów delimitacyjnych
Wolności morza otwartego
Prawa do zasobów Obszaru (the Area)
Polskie obszary morskie - status prawny i eksploatacja
Ustrój organów administracji morskiej
Kompetencje i terytorialny zakres działania organów administracji morskiej
Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa morskiego
Obowiązki związane z ochroną środowiska morskiego
Rejestr statków
Zadania realizowane na morzu pełnym
Uprawnienia prawotwórcze dyrektorów urzędów morskich
System sankcji wymierzanych przez organy administracji morskiej
Administracja w portach i przystaniach morskich
Pozycja prawna kapitana portu
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Izby morskie

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
M. H. Koziński, Morskie prawo publiczne, Gdynia 2011;
Jan Łopuski (red.), praca zbior., Prawo morskie, tom I i II, Toruń-Bydgoszcz, 1996-2000;
Z. Godecki, Legislacja morska miejscowa, Krytycznie o ustawodawcy i administracji morskiej, Gdańsk 2009;
W. Góralczyk, Obszary morskie i ich delimitacja, Warszawa 1993;
J. Symonides, Nowe prawo morza, Warszawa 1986.

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Warszawa 2013;
M. H. Koziński, Morskie prawo publiczne, Gdynia 2011;
W. Góralczyk, Obszary morskie i ich delimitacja, Warszawa 1993.
 

Literatura uzupełniająca:
D. Pyć, Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum, Gdańsk 2011;
Kodeks morski. Komentarz [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, System Informacji Prawnej LEX, 2012
Roczniki Komisji Prawa Morskiego PAN - Prawo morskie

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student ma wiedzę na temat obszarów morskich i ich sytuacji prawnej. Jest w stanie
zdefiniować warunki korzystania z obszarów morskich zgodnie z ich statusem oraz
określić reguły dotyczące eksploatacji i ochrony obszarów. Potrafi określić zadania i
obowiązki państw z tym związane. Student dysponuje wiedzą dotyczącą organów
administracji morskiej. Umie je zidentyfikować, wyjaśnić sposób ich funkcjonowania,
określić ich kompetencje realizowane w szczególności na obszarach morskich o
zróżnicowanej sytuacji prawnej.

Umiejętności

Student rozpoznaje podstawowe problemy prawne dotyczące obszarów morskich i
administracji morskiej, posiada umiejętność identyfikacji tekstów prawnych z
zakresu prawa morskiego i prawa morza oraz odczytywania ich treści,
wyprowadzania wniosków w oparciu o przeprowadzoną analizę.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student docenia prawo jako metodę regulowania stosunków społecznych. Jest
wrażliwy na system wartości leżących u podstaw prawa. Zachowuje krytycyzm w
wyrażaniu opinii, zachowuje otwartość na nowe poglądy.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/203/magdalena_adamowicz
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