
Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe #10.9.0665
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe

Kod ECTS

10.9.0665
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. Sylwia Majkowska-Szulc; dr Arkadiusz Wowerka
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
Podstawowe kryteria oceny

Praca zaliczeniowa pisemna samodzielna oceniana w skali 0-50 pkt. 
45-50 bdb
35-44 db
26-34 dst
0-25 ndst
Obecność obowiązkowa. 

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Praca zaliczeniowa pisemna samodzielna i obecność na zajęciach.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy studentów z zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa handlowego, jak również
wykształcenie zdolności publicznego prezentowania treści z ww. przedmiotu. 
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Treści programowe

Kontekst gospodarczy i instytucjonalny handlu światowego  1.
Miejsce WTO w międzynarodowym systemie prawnym2.
Aspekty instytucjonalne WTO3.
GATT4.
GATS5.
TRIPS6.
Regionalne porozumienia handlowe7.
Polityka handlowa Unii Europejskiej8.
Prawo Unii Europejskiej w zakresie handlu9.

Handel międzynarodowy a rozwój i innowacyjność10.
Handel międzynarodowy a środowisko11.
Handel międzynarodowy a prawo pracy12.
Handel międzynarodowy a prawa człowieka13.
Handel międzynarodowy a zdrowie14.
Handel międzynarodowy a inwestycje, w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne15.
WTO i społeczeństwo obywatelskie16.
Międzynarodowe prawo handlowe a prawo ONZ 17.
Regulowanie działalności korporacji międzynarodowych i międzynarodowego prawa handlowego na poziomie globalnym i europejskim.18.

Wykaz literatury

Materiały umieszczane sukcesywnie w panelu studenta, w tym artykuły naukowe. 1.
The Oxford Handbook of International Trade Law, Edited by Daniel Bethlehem, Isabelle Van Damme, Donald McRae, and Rodney Neufeld. 2.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Efekty kształcenia są wynikiem połączenia wiedzy i
umiejętności z zakresu europejskiego i międzynarodowego
prawa handlowego. 

Wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa
handlowego oraz jego relacji do innych dziedzin prawa, ma pogłębioną wiedzę
o znaczeniu prawa dla obywatela, państwa i społeczności globalnej, ma pogłębioną
wiedzę o rodzajach, treści i funkcjach norm prawnych oraz orzecznictwa sądów
krajwych i ponadnarodowych.  

Umiejętności

Student rozumie prawny kontekst otaczającej go rzeczywistości, potrafi analizować
ją  w oparciu o reguły prawniczego rozumowania i obowiązujące normy prawne, w
tym wynikające z umowów międzynarodowych, potrafi wykorzystać swoją wiedzę
prawniczą w odniesieniu do sytuacji z życia codziennego i w dowolnym zawodzie
prawniczym w sektorze prywatnym i publicznym, potrafi odnajdować wiarygodne
źródła informacji o prawie oraz źródła prawa, potrafi dokonywać wykładni tekstu
prawnego, umie kwalifikować prawnie zdarzenia faktyczne, potrafi posługiwać się
językiem prawnym i prawniczym z uwzględnieniem wielojęzyczności współczesnych
systemów prawa europejskiego i międzynarodowego, a ponadto potrafi
przygotować wypowiedzi ustne dla podstawowych zagadnień badawczych. 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student jest świadomym uczestnikiem życia społecznego, jest świadomy doniosłej
roli prawa życiu społecznym i w funkcjonowania państwa, potrafi w zakresie materii
objętej przedmiotem przedstawić sposoby prawnego rozwiązania aktualnych
konfliktów społecznych, potrafi udzielić w podstawowym zakresie nieformalnej
porady prawnej, potrafi uzasadnić swoje decyzje prawne z odwołaniem się do
obowiązującego prawa i społecznie przyjętego systemu wartości, rozumie potrzebę
dokształcania się przez całe życie w zakresie prawa, rozumie ekonomiczny i
globalny kontekst podejmowanych i realizowanych przez siebie decyzji.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1865/sylwia_majkowska-szulc
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