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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe prawo morza

Kod ECTS

10.9.0733
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć
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 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Dyskusja-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie ustne
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 procentową określa procent wiedzy w danej dziedzinie

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Założone efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz poprzez zaliczenie przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Poznanie globalnych i regionalnych problemów prawa morza oraz budowanie świadomości w zakresie znaczenia ochrony i zarządzania zasobami
Oceanu Światowego.

Treści programowe
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Przedstawienie statusu prawnego obszarów morskich. Analiza zasad prawnych w zakresie ochrony środowiska morskiego i zarządzania jego
zasobami. Globalne i regionalne wyzwania administracyjnoprawne w zakresie zarządzania środowiskiem morskim. Ocena efektywności ochrony
morza przy wykorzystaniu sieci morskich obszarów chronionych. Prawo i polityka morska Unii Europejskiej jako obszar integracji systemowej. Prawo
morza wobec trudnych przypadków: piractwo somalijskie, irregular migration na Morzu Śródziemnym, składowanie CO2 w obszarach morskich jako
sposób walki ze zmianami klimatycznymi, zakwaszanie Oceanu Światowego, plastikowe wyspy Pacyfiku, inwazyjne organizmy morskie Morza
Bałtyckiego.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
D. Pyć, Prawo Oceanu Światowego. Res usus publicum, Gdańsk 2011
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
J. Symonides, Nowe prawo morza, Warszawa 1986
J. Gilas, Status obszarów morskich (w:) Prawo morskie, (red.) J. Łopuski, t. I, Bydgoszcz 1996
Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r., Dz. U. 2002, Nr 59, poz. 543

Literatura uzupełniająca:
 
J. Symonides, Międzynarodowy Trybunał Prawa, Morza, Prawo Morskie, t. XVII, Gdańsk 2002

J. Symonides, Konstytucja mórz i oceanów- refleksje w dziesięciolecie wejścia w życie konwencji o prawie morza, Prawo Morskie, t. XX, Gdańsk

2004
 C. Mik, K. Marciniak (red.), Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r., Toruń 2009

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student rozumie specyfikę międzynarodowego prawa morza, jego rolę, funkcje i
znaczenie w prawie międzynarodowym oraz krajowym, a także zna podstawowe
pojęcia, zasady, źródła i instytucje prawa morza.

Umiejętności

Student potrafi posługiwać się normami międzynarodowego prawa morza,
interpretować je oraz stosować do konkretnych przypadków.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student wykazuje kreatywność i zaangażowanie w zakresie wykorzystania wiedzy o
międzynarodowym prawie morza do rozwiązywania problemów prawnych.

Kontakt

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