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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo morskie

Kod ECTS

10.2.0227
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
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: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

4
20 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
70 h praca własna studenta - 2,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

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 - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny

oceny:
dostateczna: 51-60 %
dostateczna +: 61-70 %
dobra: 71-80 %
dobra +: 81-90 %
bardzo dobra: 91-100%
wartość procentowa określa procent wiedzy w danej
dziedzinie.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

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

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest omówienie i wyjaśnienie funkcjonowania podstawowych instytucji prawa morskiego. Przykłady spraw z orzecznictwa sądów
polskich i zagranicznych pozwalają studentom zapoznać się z tematyką przedmiotu przez pryzmat rozwiązań praktycznych. Pomagają także
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opanować aparat pojęciowy z zakresu prawa morskiego. Prezentowane w toku zajęć kazusy, tablice i schematy pozwalają łatwiej przyswoić
omawiane zagadnienia.

Treści programowe

1. Zagadnienia wstępne
1.1. Pojęcie i zakres prawa morskiego
1.2. Stanowienie i stosowanie prawa morskiego
1.2.1 Zasady stosowania umów międzynarodowych w prawie morskim
1.2.2. Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa morskiego w prawie polskim i obcym na wybranych przykładach
1.3. Normy kolizyjne w prawie morskim
1.4. Źródła prawa morskiego
2. Wybrane problemy o charakterze publicznoprawnym
2.1. Organy administracji morskiej
2.2. Izby morskie
2.3. Porty morskie
2.4. Bezpieczeństwo morskie
3. Statek morski, pojęcie i charakter prawny statku morskiego
4.Niektóre podmioty stosunków prawno-morskich
5. Odpowiedzialność za roszczenia morskie
6. Przewóz ładunku morzem
7. Przewóz osób morzem
8. Umowy o korzystanie z cudzego statku
9. Wybrane umowy o świadczenie usług w żegludze morskiej
10.Niebezpieczeństwa morza

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Młynarczyk J., Prawo morskie, Gdańsk 2002
Łopuski J. (red.), praca zbior., Prawo morskie, tom I i II, Toruń-Bydgoszcz, 1996-2000
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Matysik S., Podręcznik prawa morskiego wyd. 5 z 1979
Matysik S., Prawo morskie. Zarys systemu, 1970
Literatura uzupełniająca:
Prawo morskie, czasopismo wydawane przez Komisję Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student wyjaśnia podstawowe instytucje prawa morskiego, zna także zależności
pomiędzy prawem morza a prawem morskim. Student wymienia krajowe organy
administracji morskiej oraz zna reguły rozwiązywania kazusów z zakresu prawa
morskiego i stosowania go w praktyce.

Umiejętności

Student porównuje regulacje międzynarodowe z zakresu prawa morza i potrafi
wskazać wzajemne zalezności pomiędzy nimi polskim prawem morskim.

Kompetencje społeczne (postawy)

student wykazuje kreatywność w zakresie interpretacji podstwawowych aktów
prawnych z zakresu prawa morskiego.

Kontakt

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