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Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe prawo inwestycyjne

Kod ECTS

10.9.0568
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)

dr Edvardas Juchnevičius; dr Arkadiusz Wowerka; prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, 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 - projekt lub prezentacja-
egzamin pisemny testowy-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

Podstawowe kryteria oceny

Egzamin z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu. Kry-terium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętno-ści,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętno-ści,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętno-ści,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wykonanie mini zadań w zespołach na początku zajęć
Rozwiązywanie kazusów (studium przypadków)
Egzamin (zaliczenie) pisemny albo ustny
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak
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B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Przedmiot oferuje wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu zasad i instytucji międzynarodowego prawa inwestycyjnego.
Treści programowe

Historia i zakres międzynarowego prawa inwestycyjnego; zasady i polityki międzynarodowego prawa inwestycyjnego; międzynarodowe korporacje
jako główni uczestnicy; dwustronne umowy inwestycyjne - cześć I i II; multilateralne instru-menty inwestycyjne; umowy regionalne; WTO i inwestycje
zagraniczne; zasada krajowego traktowania; łamanie umowów w zakresie inwestycji zagranicznych; nacjonalizacja inwestycji zagranicznych.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
International Investment Law: Text, Cases and Materials, by Krista Nadakavukaren Schefer (Author), Publisher: Edward Elgar Pub, last edition
The International Law on Foreign Investment [Paperback] M. Sornarajah (Author), Publisher: Cambridge University Press; 3 edition (June 14, 2010)
International Project Finance: Law and Practice [Hardcover] John Dewar (Author), Publisher: Oxford University Press, USA (May 26, 2011)
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
International Investment Law: A Handbook by Marc Bungenberg (Editor), Jorn Griebel (Editor), Stephan Hobe (Editor), August Reinisch (Editor),
Publisher: Beck/Hart (March 6, 2015)

Literatura uzupełniająca:

Principles of International Investment Law (Foundations of Public International Law) [Paperback] Rudolf Dolzer (Author), Christoph Schreuer

(Author), Publisher: Oxford University Press, USA (May 28, 2008)
Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych

Wiedza

Student wymienia podstawowe instytucje międzynarodowego prawa
inwestycyjnego; również nazywa i definiuje, wyjaśnia i przedstawia podstawowe
instrumenty iwestycyjne.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student będzie mógł analizować akty prawne związane z
międzynarodo-wym prawem inwestycyjnym; również student będzie mógł
zastosować uzyskaną więdzę z perspektywy pracownika instytucji finansowej i
inwestora prywatnego.

Kompetencje społeczne (postawy)

Biorąc udział w zajęciach student rozwinie swoje umiejętności w zakresie pracy w
grupie oraz rozwiązywania problemów; również student będzie brać aktywny udział
dyskusji na tematy związane z międzynarodowym prawem inwestycyjnym.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1222/edvard_juchnevic
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