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Nazwa przedmiotu

Prawo międzynarodowe publiczne

Kod ECTS

10.2.0156
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy
ogólnoadministracyjna, administracji organizacji i instytucji
międzynarodowych

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Krzysztof Drzewicki; dr hab. Katarzyna Łasak
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 konwersatoryjny-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent wiedzy w danej dziedzinie

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

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu ogólnego prawa międzynarodowego publicznego. Studenci zostaną zapoznani z
podstawowymi zasadami, pojęciami, instytucjami, trendami oraz specyfiką i istotą prawa międzynarodowego. Przedstawione zostaną: związki między
prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym, pozycja i znaczenie prawa międzynarodowego w krajowym porządku prawnym,

Prawo międzynarodowe publiczne #10.2.0156 | 2f97680b7501093311e98800a0b05030 | Strona 1 z 3



Prawo międzynarodowe publiczne #10.2.0156
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

sankcje, umowy międzynarodowe i inne źródła prawa międzynarodowego, a także zagadnienia z zakresu poszczególnych działów tej gałęzi prawa
(prawa człowieka, prawo morza, prawo dyplomatyczne i konsularne, międzynarodowe prawo karne itp.). Studenci zostaną zapoznani z
najważniejszymi orzeczeniami sądów międzynarodowych oraz przygotowani do samodzielnego posługiwania się i stosowania norm prawa
międzynarodowego.

Treści programowe

1. Pojęcie i istota prawa międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych, skład i cechy społeczności międzynarodowej (problematyka
definiowania prawa międzynarodowego, historia prawa międzynarodowego, cechy prawa międzynarodowego jako gałęzi prawa, prawo
międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego, rodzaje sankcji w prawie międzynarodowym,
użycie siły w prawie międzynarodowym, zasady prawa międzynarodowego, rodzaje norm prawa międzynarodowego, czynniki wpływające na
przestrzegania prawa międzynarodowego, pojęcie i skład społeczności międzynarodowego, cechy charakterystyczne społeczności
międzynarodowej, tendencje rozwojowe współczesnego prawa międzynarodowego);
2. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne (podstawowe rodzaje koncepcji tłumaczących stosunek pomiędzy prawem międzynarodowym a
prawem wewnętrznym, metody zapewniania skuteczności prawu międzynarodowemu w systemie prawa krajowego i ich podziały, znaczenie zasady
pacta sunt servanda, pozycja prawa międzynarodowego w porządku prawnym RP);
3. Źródła prawa międzynarodowego (pojęcie, rodzaje źródeł prawa międzynarodowego oraz ich cechy,3.2. zagadnienie hierarchii norm prawa
międzynarodowego, umowy międzynarodowe, pojęcie, rodzaje i cechy umów międzynarodowych jako źródła prawa, procedura zawierania umów
międzynarodowych, zakres mocy obowiązującej umów międzynarodowych, nieważność umowy międzynarodowej, wygaśniecie umowy
międzynarodowej, procedura postępowania w przypadkach nieważności i wygaśnięcia umowy międzynarodowej, zastrzeżenia do umów
międzynarodowych, przystąpienie do umowy międzynarodowej, interpretacja umów międzynarodowych, sukcesja państw w odniesieniu do umów
międzynarodowych, zwyczaj międzynarodowy, ogólne zasady prawa jako źródło prawa międzynarodowego, uchwały organizacji międzynarodowych,
akty jednostronne);
4. Podmioty prawa międzynarodowego (rodzaje podmiotów prawa międzynarodowego, atrybuty podmiotowości w prawie międzynarodowym,
państwo jako podmiot prawa międzynarodowego, rodzaje państw, suwerenność i atrybuty suwerenności państwa, powstanie i upadek państw,
sukcesja państw, immunitet państwa, pojęcie, rodzaje i zakres, odpowiedzialność międzynarodowa państwa, podstawy odpowiedzialności
międzynarodowej państw, formy odpowiedzialności, odpowiedzialność bezpośrednia i pośrednia, inne podmioty prawa międzynarodowego,
organizacje międzynarodowe, podmiotowość prawnomiędzynarodowa osób fizycznych i prawnych, podmioty sui genesis prawa międzynarodowego,
podmiotowość narodu, uznanie międzynarodowe).
5. Organizacje międzynarodowe. Tworzenie, rodzaje i funkcje organizacji międzynarodowych, organy organizacji międzynarodowych, członkostwo w
organizacjach międzynarodowych, organizacje pozarządowe, Organizacja Narodów Zjednoczonych, organizacje wyspecjalizowane w systemie ONZ,
Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rada Europy, organizacje międzynarodowe o charakterze gospodarczym,
organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym;
6. Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Pojęcie i podział sporów międzynarodowych, dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów -
rodzaje i różnice pomiędzy nimi, negocjacje, dobre usługi, mediacja, komisje śledcze, koncyliacja, arbitraż międzynarodowy i sądy międzynarodowe,
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Karny, stałe sądy regionalne;
7. Terytorium w prawie międzynarodowym. Pojęcie terytorium, zwierzchnictwo terytorialne, pojęcie i istota zwierzchnictwa terytorialnego,
ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego, nabycie utrata terytorium, państwowego, granice państwa, obszary morskie, obszary morskie wchodzące
w skład terytorium państwowego, obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji państwa nadbrzeżnego, obszary morskie poza granicami
jurysdykcji państwowej, obszary podbiegunowe, przestrzeń powietrzna i kosmiczna;
8. Ludność w prawie międzynarodowym. Obywatelstwo, cudzoziemcy, azyl terytorialny, ekstradycja przestępców, międzynarodowa ochrona praw
człowieka, generacje praw człowieka, specyfika prawnomiędzynarodowej ochrony praw człowieka, rodzaje systemów ochrony praw człowieka,
międzynarodowe pakty praw człowieka, ochrona praw człowieka na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;
9. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Organy zewnętrzne państwa. misje dyplomatyczne, misje konsularne.
misje specjalne, misje przy organizacjach międzynarodowych, przedstawicielstwa handlowe, stosunki dyplomatyczne, ustanowienie stosunków
dyplomatycznych, funkcje misji dyplomatycznej, klasy misji i zagadnienie procedencji, immunitety i przywileje dyplomatyczne, immunitety i przywileje
misji, immunitety i przywileje osobowe, korpus dyplomatyczny, koniec misji dyplomatycznej, stosunki konsularne, ustanowienie stosunków
konsularnych, początek i koniec funkcji konsularnych, funkcje konsularne, immunitety i przywileje konsularne, immunitety i przywileje placówki
konsularnej, immunitety i przywileje osobowe, klasy szefów placówek konsularnych, korpus konsularny, konsulowie zawodowi i honorowi;
10. Prawo konfliktów zbrojnych. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym, źródła prawa konfliktów zbrojnych, cechy szczególne prawa
konfliktów zbrojnych, organizacje czerwonego krzyża, ochrona jeńców, rannych i chorych oraz ludności cywilnej, odpowiedzialność za przestępstwa
wojenne.
 
 
 

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:

1. J. Menkes, Ł. Majewski, Wybór kazusów z prawa międzynarodowego Źródła prawa międzynarodowego, Warszawa 2010.
2. D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Leksykon prawa międzynarodowego publicznego, Warszawa 2012.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
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1. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005;
2. D. Pyć, A. Przyborowska-Klimczak, Leksykon prawa międzynarodowego publicznego, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. L. Antonowicz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;
2. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;
3. Brownlie, Principles of International Law, Oxford 2003;
4. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004;
A. Cassese, International law, Oxford 2006;
5. M.D. Evans ( ed.), International Law, Oxford 2006;
6. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2006;
7. M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student rozumie specyfikę prawa międzynarodowego, jego pozycję w krajowym
porządku prawnym oraz podstawowe funkcje, zna podstawowe pojęcia, zasady,
instytucje oraz źródła prawa międzynarodowego, jest orientowany w problematyce
poszczególnych działów tego prawa.

Umiejętności

Student potrafi posługiwać się normami prawa międzynarodowego, przede
wszystkim zawartymi w umowach międzynarodowych, dokonywać ich interpretacji
oraz stosować do konkretnych przypadków.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student wykazuje zdolność do wykorzystywania wiedzy o prawie międzynarodowym
do rozwiązywania problemów prawnych.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/733/krzysztof_drzewicki
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