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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
1. Przyswojenie i zrozumienie przez studentów systemu ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej.
2. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami praw człowieka oraz praw fundamentalnych.
3. Uświadomienie studentom problemów prawnych związanych z ochroną praw człowieka.
4. Zapoznanie studentów z modelem ochrony praw człowieka w UE, w tym rozwiązaniami na poziomie UE, wybranych państw członkowskich,,
uświadomienie studentom wpływu UE na ochronę praw człowieka w państwach członkowskich.

Treści programowe
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1. Prawa człowieka w UE. Pojęcie, zasady, system.
2. Petycja do Parlamentu Europejskiego.
3. Obywatelstwo europejskie.
4. Pojęcie praw fundamentalnych i Karta Praw Podstawowych UE.
5. Ochrona praw człowieka w wybranych państwach członkowskich UE.

Wykaz literatury
1. EU Law and Human Rights, S. Douglas, N. Hatzis (ed.), Oxford 2017.
2. P. Alston, The EU and Human Rights, Oxford 1999.
3. G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011.
4. T.T. Koncewicz, Prawo z ludzką twarzą, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
Student zna i rozumie prawne uwarunkowania kwestii
dotyczących ochrony praw człowieka w UE. K_U07, K_U10,
K_U12

Wiedza
[K_W11] efekt spoza matrycy Student: - charakteryzuje system ochrony praw
człowieka UE, - wyciąga wnioski z prawa UE dotyczącego ochrony praw
fundamentalnych, opisuje typowe problemy związane z przyjęciem określonych
rozwiązań normatywnych w dziedzinie ochrony praw człowieka. [K_W14] efekt
spoza matrycy Student rozpoznaje i rozróżnia modelowe rozwiązania na poziomie
UE ochrony praw człowieka,

Umiejętności
Student bada (analizuje i krytycznie ocenia) wybrane sytuacje oraz problemy
związane z prawną ochroną praw człowieka w UE.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student wykazuje odpowiedzialność za ochronę praw człowieka i rozumie ich
znaczenie dla demokratycznego państwa prawa i integracji europejskiej.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2669/tomasz_snarski
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