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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

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

Wykład: 20 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład problemowy
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
angielski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
- Students will be required to be present in lectures and take active
participation in lectures through active listening and purposeful
notetaking, which will count as 50 % of the final mark. Students are also
expected to research and present an essay or presentation, which will
count as another 50% of the final mark.
- wykonanie pracy zaliczeniowej - przeprowadzenie badań i prezentacja
ich wyników
- kolokwium
Podstawowe kryteria oceny
The results are evaluated on the base on the following percentage scale:
A (5,0) - 91% and more
B (4,5) - 81% - 90%
C (4,0) - 71%-80%
D (3,5) - 61%-70%
E (3,0) - 51%-60%
Failed (2,0) - 50% or less

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
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A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
The course has been specifically designed for students from a wide variety of legal, non-legal and commercial backgrounds. The course is an
introductory survey of European maritime policy designed for students with an interest in maritime business.

Treści programowe
Students who have been through this course will acquire knowledge of maritime law principles and becomes familiar with the European legislation of
maritime law. The course provides a general overview of the principal subject-areas and institutions of European maritime law, also gave a
recognition of public international law. The EU’s internal competences in the field of maritime matters (transport/refuges/migration/competition
policy/safety).

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
- Routledge Handbook of Maritime Regulation and Enforcement edited by Robin Warner July 2015, Londyn
- The EU Maritime Safety Policy and International Law by H. Ringbom
- The Maritime Law of Europe, Shrink-wrapped pack Language: English / French, wydawca: Lawbooks Exchange By D A Azuni
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Journal of International Maritime Law

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
At the completion of the course the students will have: good knowledge of EU
Maritime Law and policy in its historical context; good knowledge of the EU Treaty
articles and secondary legislative relevant to maritime matters; understanding of the
EU competences in the field of maritime services.

Umiejętności
Students will have the tools to analyze legal acts connected with maritime law and
also analyze ship’s documents.

Kompetencje społeczne (postawy)
The course will introduce students to various European solutions developed to deal
with ocean pollution as well as the rescue of persons, which should sensitize them
to the common goods problems

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