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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo ochrony przyrody

Kod ECTS

10.0.1140
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

European Business
Administration

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
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

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

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

angielski
Metody dydaktyczne

Dyskusja-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
wykonanie pracy zaliczeniowej - przeprowadzenie badań i prezentacja
ich wyników

-

Podstawowe kryteria oceny

Napisanie eseju (min. 5 stron maszynopisu z literaturą), lub przygotowanie prezentacji
multimedialnej (12-15 slajdów) na jeden z przedstawionych w trakcie zajęć tematow
poruszanych na wykladach i uprzednio uzgodnionych z prowadzącym wykład

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
Uczestnictwo w kursie pt: "Prawo ochrony przyrody"

B. Wymagania wstępne
brak wymogów wstępnych

Cele kształcenia

Poznanie form ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Możliwość pracy w administracji ochrony przyrody.
Treści programowe

1. Ochrona środowiska, ekosystemów i różnorodności biologicznej - zasady i wyzwania
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2. Ochrona gatunków migrujących i różnorodności biologicznej
3. Ochrona gatunków morskich i bioróżnorodności mórz i oceanów
4. Ochrona krajobrazu
5. Prawna ochrona lasów
6. Polski system ochrony przyrody w kontekście odpowiednich norm prawa UE
7. Park Narodowy
8. Obszary Natura 2000 i prowadzenie działalności gospodarczej
9. Organy administracji w ochronie przyrody
10. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

Wykaz literatury

P. Birnie, A. Boyle International Law and The Environment Oxford 2002
M. Bar Nature Conservation Law - a Commentary (ed.) J. Jendrośka, Wroclaw 2001
J. Ciechanowicz-McLean (red.) Polskie prawo ochrony przyrody Warszawa 2006
J. Ciechanowicz-McLean Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem. Warszawa 2015

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Student zapoznał się z wielością form prawnej ochrony
przyrody w Polsce i na świecie. Student zna specyfikę
poszczególnych obszarowych i stanowiskowych form
ochrony przyrody w Polsce. Student zapoznał się ze
specyfiką, kompetancjami  i zadaniami poszczególnych
organów ochrony przyrody

Wiedza

Student zna specyfikę funkcjonowania administracji w ochronie przyrody. Student
zna źródła prawa regulujące problematykę ochrony przyrody w Polsce. Student
rozumie konieczność współistnienia mechanizmów krajowych ochrony przyrody z
instrumentami międzynarodowoprawnej ochrony przyrody. Student potrafi
przywołać istotniejsze konwencje międzynarodowe w obszarze ochrony przyrody. 

Umiejętności

Student ocenia przydatność poszczególnych form ochrony przyrody do osiągnięcia
założonych celów środowiskowych. Student rozumie konieczność ważenia interesu
przyrodniczego z interesem gospodarczym i społecznym w ramach stosowania
zasady zrównoważonego rozwoju w ochronie przyrody. 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student rozumie konieczność ochrony przyrody i prezentuje postawy
proekologiczne. Student angażuje się w dobór odpowiednich instrumentów
prawnych ochrony przyrody. Student potrafi korzystać z praw partycypacyjych w
obszarze prawnej ochrony przyrody.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/567/janina_ciechanowicz-mclean
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