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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Administracja morska

Kod ECTS

10.9.1364
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Justyna Nawrot
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

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

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
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
Podstawowe kryteria oceny

Stopień opanowania wiedzy i umiejętności będzie mierzony wartością procentową, przy
czym końcowa ocena będzie wynikać ze skali:
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

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 omówienie i wyjaśnienie funkcjonowania administracji morskiej w Polsce oraz podstawowych instytucji prawa morskiego.
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Omówienie struktury i zakresu zadań administracji morskiej w Polsce zilustrowane zostanie licznymi przykładami praktycznymi, co pozwoli
studentom opanować aparat pojęciowy z zakresu prawa morskiego Prezentowane w toku zajęć kazusy, tablice i schematy pozwalają łatwiej
przyswoić omawiane zagadnienia. Studentom umożliwione zostanie tak spotkanie z urzędnikami urzędu morskiego. 

Treści programowe

Zagadnienia wstępne
1.1. Pojęcie i zakres prawa morskiego
1.2. Źródła prawa morskiego
2. Administracja morska
2.1. Organy i struktura administracji morskiej
2.2. historyczne aspekty tworzenia struktur administracji morskiej w Polsce i na swiecie
2.3. Zadania i kompetencje administracji morskiej w Polsce.
Struktura urzędów morskich
3.1 Inspekcja morska
3.2 Inspekcja  państwa bandery
3.3 Inspekcja państwa portu
3.4 Kapitanaty i bosmanaty portów i przystani morskich
3.5 Biuro Spraw Obronnych Żeglugi
        4.Izby morskie
        5. Międzynarodowe i unijne organy administracji morskiej 

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
1. Prawo morskie pod red. J. Łopuskiego, t. I i II, Bydgoszcz - Toruń 2000,
 2. J. Młynarczyk: Prawo morskie , Gdańsk 2003.
 3. S. Matysik: Prawo morskie. Zarys systemowy, t. I - III, Warszawa - Kraków - Wrocław- Gdańsk, 1971-1973-1975.
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
1. Koziński M., Publiczne prawo morskie, Gdańsk 2010
2. Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć. D. Pyć, I. Zużewicz (red.), Warszawa 2012
 
B. Literatura uzupełniająca
Prawo morskie, czasopismo wydawane przez Komisję Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student wyjaśnia podstawowe instytucje prawa morskiego, zna także zależności
pomiędzy prawem morza a prawem morskim.
Student wymienia krajowe organy administracji morskiej oraz zna reguły
rozwiązywania podstawowych problemów związanych z nadzorem nad obszarami
morskimi. 

Umiejętności

Student porównuje regulacje międzynarodowe z zakresu prawa morza i potrafi
wskazać wzajemne zależności pomiędzy nimi polskim prawem morskim.
Student potrafi także wypełnić formularze umowne funkcjonujące w
międzynarodowym obrocie morskim, w szczególności wymagane przez Inspekcję
Państwa Portu

Kompetencje społeczne (postawy)

student wykazuje kreatywność w zakresie interpretacji podstawowych aktów
prawnych z zakresu prawa morskiego.

Kontakt

http://prawo.ug.gda.pl/pracownik/justynanawrot.html
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