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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Odpowiedzialność za zbrodnie międzynarodowe

Kod ECTS

10.9.0837
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 hab. Karolina Wierczyńska
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

egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

Bardzo dobry (5.0) - pow. 90%
Dobry plus (4.5) - pow.80%
Dobry (4.0) - pow. 70%
Dostateczny plus (3.5) - pow. 60 %
Dostateczny (3.0) - pow. 50%
Niedostateczny (2.0) - poniżej 50%
Wartość procentowa określa procent wiedzy i umiejętności oraz kompetencji
wymaganych dla danej oceny. Wartości procesowe są zaokrąglone do liczb całkowitych
zgodnie  powszechnie obowiązującymi zasadami zaokrąglania.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

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

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
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Celem wykładu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe. W szczególności wykład dotyczyć będzie
najważniejszych zbrodni prawa międzynarodowego a także ewolucji międzynarodowej odpowiedzialności karnej jednostki za popełnienie tych
zbrodni. Przybliżona zostanie także kwestia odpowiedzialności państwa za popełnione akty sprzeczne z prawem międzynarodowym. 

Treści programowe

 
1. Źródła międzynarodowego prawa karnego (obejmujące zarówno źródła międzynarodowego prawa publicznego jak i źródła związane z
osądzaniem jednostek przed międzynarodowymi sądami i trybunałami karnymi),
2. Pojęcie i rodzaje zbrodni prawa międzynarodowego, z uwzględnieniem ich historycznej ewolucji, a także form popełnienia zbrodni,
3. Ewolucja odpowiedzialności karnej jednostki (obejmująca okresy przed procesem norymberskim, po procesie norymberskim, po utworzeniu
trybunałów ad hoc i utworzeniu stałego MTK),
4. Międzynarodowe sądownictwo karne a egzekwowanie odpowiedzialności karnej za popełnienie zbrodni międzynarodowych przez sądy krajowe,
5. Odpowiedzialność państwa za akty sprzeczne z prawem międzynarodowym a odpowiedzialność karna jednostki.

Wykaz literatury

A.Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Literatura podstawowa:
Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008
Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, Dz. U. 2003 nr 78, poz.708
Literatura pomocnicza:
Bantekas I., Nash S., International Criminal Law.
Bassiouni B.Ch., International Criminal Law.
Gardocki L., Zarys prawa karnego międzynarodowego.
O’Keefe R., International criminal law.
Schabas W., An Introduction to the International Criminal Law.
Schabas W., Routledge Handbook of International Criminal Law.
 
Także pomocniczo wszelkiego rodzaju komentarze do statutu MTK. 

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student będzie znał prawne postawy odpowiedzialności za zbrodnie prawa
międzynarodowego oraz podstawowe instytucje międzynarodowego prawa karnego,
a także znał podstawową specjalistyczną terminologię z zakresu
międzynarodowego prawa karnego.

Umiejętności

Student poznaje metody analizy i interpretacji dokumentów z zakresu
międzynarodowego prawa karnego; posługuje się aktami prawnymi z zakresu
międzynarodowego prawa karnego i ogólnie prawa międzynarodowego publicznego
a także terminologią właściwą dla wykładanej dziedziny

Kompetencje społeczne (postawy)

Wykład uwrażliwi studenta na potrzebę osądzania zbrodni prawa
międzynarodowego; po skończeniu kursu student będzie potrafił ocenić możliwości
rozliczenia danych zbrodni międzynarodowych, będzie miał świadomość
konieczności ciągłego aktualizowania wiedzy prawniczej, będzie rozumiał potrzebę
ciągłego dokształcania się.

Kontakt

sekretariat06@prawo.ug.edu.pl
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