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

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć

1
15 h wykładu - 0,5 ECTS
15 h konsultacji - 0,5 ECTS

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 15 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 zimowy
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Analiza tekstów z dyskusją
- Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)
- Dyskusja
- Praca w grupach
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- Obecność na wykładach
- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny
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,
przy czym wartość procentowa określa procent wiedzy w danej dziedzinie

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 przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu międzynarodowego prawa karnego.

Treści programowe
1. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa
2. Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa
3. Delicta iuris gentium (terroryzm, piractwo, itd.)
4. Trybunał Norymberski i Trybunał Tokijski
5. Zbrodnie międzynarodowe
6. Prace Komisji Prawa Międzynarodowego: Projekt Kodeksu zbrodni przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości
7. Międzynarodowy Trybunał Karny ds. b. Jugosławii
8. Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Ruandy
9. Międzynarodowy Trybunał Karny
10. Nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego

Wykaz literatury
Literatura do ustalenia w trakcie trwania wykładu i realizacji programu

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
Przedstawiony na wykładach materiał dydaktyczny ma
służyć zgłębieniu wiedzy studenta w zakresie
międzynarodowego prawa karnego.

Wiedza
Student rozumie istotę i specyfikę prawa międzynarodowego karnego, jego pozycję
w krajowym porządku prawnym oraz podstawowe funkcje. Zna podstawowe pojęcia,
zasady, instytucje oraz źródła prawa międzynarodowego karnego, jest orientowany
w problematyce poszczególnych działów tego prawa.

Umiejętności
Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z implementacją
prawa międzynarodowego karnego. Student formułuje ustne i pisemne wypowiedzi
oparte o wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego karnego. Student dyskutuje
na temat poszczególnych zaganień prawa międzynarodowego karnego i formułuje
samodzielnie opinie ustnie bądź pisemnie.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student staje się świadomy problemów związanych ze stosowaniem i
przestrzeganiem prawa międzynarodowego karnego oraz wykazuje kreatywność w
zakresie wykładni podstawowych aktów prawnych z zakresu tego prawa.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3275/paulina_zajadlo-weglarz

Międzynarodowe prawo karne #10.2.0212 | 665452e493452118196c9204cb575ccf | Strona 2 z 2

