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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Polska i europejska administracja morska

Kod ECTS

10.6.0240
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)

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: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

4
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 1 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 - przeprowadzenie badań i prezentacja ich
wyników

Podstawowe kryteria oceny

dostateczna: 51-60 %
 dostateczna +: 61-70 %
 dobra: 71-80 %
 dobra +: 81-90 %
 bardzo dobra: 91-100%

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

 
wykonanie pracy zaliczeniowej: przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników (ustna). Przeprowadzenie rozmowy, prezentacja wyników badań w
zakresie wcześniej ustalonym. 
 
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 i wyjaśnienie funkcjonowania podstawowych organów administracji morskiej, krajowych oraz europejskich.
Działania organów administracji morskiej obejmują całokształt działań w zakresie wykonywania przez państwo nadzoru nad całością obszarów
morskich państwa nadbrzeżnego a także statków posiadających jego przynależność państwową. Rozwój prawodawstwa morskiego Unii Europejskiej
oznacza rosnącą interakcję organów krajowych z właściwymi instytucjami unijnymi. Materia przedstawiona w czasie wykładu ilustruje zarówno
rosnący zakres obowiązków organów administracji krajowej jak i zakres oraz mechanizmy jej współpracy z instytucjami unijnymi.

Treści programowe

Ustrój organów administracji morskiej
Kompetencje i terytorialny zakres działania organów administracji morskiej
Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa morskiego
Obowiązki związane z ochroną środowiska morskiego
Rejestr statków
Zadania realizowane na morzu pełnym
Uprawnienia prawotwórcze dyrektorów urzędów morskich
System sankcji wymierzanych przez organy administracji morskiej
Administracja w portach i przystaniach morskich
Pozycja prawna kapitana portu
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Izby morskie
Podstawowe akty prawa UE dotyczące obowiązków krajowych organów administracji morskiej
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Komisji
Przegląd działań Komisji Europejskiej w zakresie nadzoru nad obszarami morskimi państw członkowskich UE
Relacja prawa UE oraz dorobku prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej

Wykaz literatury

 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
 
- M. Koziński, Morskie prawo publiczne, 2015
 

- - H. Ringbom, The EU Maritime Safety Policy and International Law  
 
 
 
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
 
Journal of International Maritime Law
 
Prawo morskie
 

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Student ma wiedzę na temat struktury, zakresu kompetencji
krajowych organów administracji morskiej. Jest w stanie
określić kompetencje Unii Europejskiej w zakresie legislacji
morskiej. Potrafi określić zadania i obowiązki państw
związane z eksploatacją morza. Student dysponuje wiedzą
dotyczącą organów administracji morskiej. Umie je
zidentyfikować, wyjaśnić sposób ich funkcjonowania,
określić ich kompetencje realizowane w szczególności na
obszarach morskich o zróżnicowanej sytuacji prawnej.
Student rozumie także zależności miedzy zadaniami
polskich organów administracji morskiej i właściwych
instytucji Unii Europejskiej.

Wiedza

Student ma wiedzę na temat struktury, zakresu kompetencji krajowych organów
administracji morskiej. Jest w stanie określić kompetencje Unii Europejskiej w
zakresie legislacji morskiej. Potrafi określić zadania i obowiązki państw związane z
eksploatacją morza. Student dysponuje wiedzą dotyczącą organów administracji
morskiej. Umie je zidentyfikować, wyjaśnić sposób ich funkcjonowania, określić ich
kompetencje realizowane w szczególności na obszarach morskich o zróżnicowanej
sytuacji prawnej. Student rozumie także zależności miedzy zadaniami polskich
organów administracji morskiej i właściwych instytucji Unii Europejskiej.

Umiejętności

Student rozpoznaje podstawowe problemy prawne obowiązków administracji
morskiej, posiada umiejętność identyfikacji tekstów prawnych z zakresu prawa
morskiego oraz odczytywania ich treści, wyprowadzania wniosków w oparciu o
przeprowadzoną analizę. Potrafi także określić źródła prawa regulujące
kompetencje i obowiązki krajowych i europejskich organów administracji morskiej.

Kompetencje społeczne (postawy)

Wykład wprowadza studentów w mechanizmy stosowania rozwiązań z zakresu
prawa morskiego w Unii Europejskiej oraz wdrażania ich na płaszczyźnie krajowej
przez organy administracji morskiej. Wykład uwrażliwia studentów na konieczność
uwzględnienia w pracy administracji morskiej konfliktów ekonomicznych i
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społecznych oraz mających na celu ochronę środowiska morskiego.
Kontakt

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