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Sposób realizacji zajęć
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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

Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Dyskusja-
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

Prezentacja ustna analizowanego kazusu stanowi co najmniej 70% końcowej oceny.
Alternatywnie przewiduje się egzamin w formie pisemnego testu wyboru, który może
stanowić co najmniej 30% oceny. Rezultaty oceniane są według skali: bdb - 91% i
więcej, db+ 81%-90%, db 71%-80%, dst+ 61%-70%, dst 51%-60%, ndst 50% i mniej.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Założone efekty kształćenia są weryfikowane za pośrednictwem indywidualnej pracy projetowej, w toku której każdy student jest zobowiązany
samodzielnie zanalizować i ocenić oraz skomentować przed grupą kazus z zakresu praw człowieka. Wykładowca oczekuje, że student będzie także w
stanie udzielić dodatkowych odpowiedzi na tematy związane ze społecznym i instytucjonalnym kontekstem danej sprawy. Alternatywnie, weryfikacja
założonych efektów kształcenia może być dokonana poprzez test wyboru, w wypadku gdyby prezentacja ustna nie mogła dojść do skutku.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Przedmiot stanowi wprowadzenie do podstaw filozofii praw człowieka i prawa ochrony praw człowieka. Celem jest przedstawienie podstawowych
problemów filozofii praw człowieka oraz odmiennych punktów widzenia na regulację kwestii związanych z prawami człowieka.
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Treści programowe

Treści programowe:

Pierwsze wykłady będą stanowić przegląd najważniejszych ogólnych problemów związanych funkcjonowaniem reżimu ochrony praw człowieka w

prawie międzynarodowym. Uwaga zostanie poświęcona także historycznemu tłu ewolucji idei praw człowieka. Wykłady będą stanowić przewodnik po

systemach międzynarodowej ochrony praw człowieka z głównym naciskiem na system ONZ oraz europejski. Analizie poddane zostaną podstawowe

instrumenty prawe w tym zakresie, ze szczególnym naciskiem na Europejską Konwencję Praw Człowieka. Poruszone zostaną także wybrane

szczegółowe kwestie, takie jak humanitarna interwencja, prawo humanitarne, międzynarodowe prawo karne, uniwersalna jurysdykcja. Druga część

zajęć skupi się na krytycznej analizie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Wykaz literatury

Wykaz literatury:

1) A. Clapham, “Human Rights. A Very Short Introduction”, Oxford University Press 2007 

2) J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Philosophy of Law. Law: The Basic Concepts, Gdańsk University Press, Wolters Kluwer, Gdańsk - Warszawa 2016.

3) ECHR case-law dostępne w bazie Hudoc: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudoc
Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Student powinien opanować podstawowe zagadnienia
związane z problemami prawnymi praw człowieka.
Powinien także posiadać umiejętność krytycznej refleksji
nad współczesnymi problemami praw człowieka i ich
uzasadnieniem oraz umieć wykorzystać te umiejętności w
toku analizy prawnej kazusów z zakresu praw człowieka.
 

Wiedza

Student powinien znać podstawowe cechy międzynarodowego i europejskiego
systemu ochrony praw człowieka. Zna i umie zdefiniować podstawowe instytucje i
procedury, a także uzasadnienia dla praw człowieka.
 

Umiejętności

Student potrafi ocenić i rozwiązać kazus z zakresu praw człowieka poprzez
prawidłowe zastosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 

Kompetencje społeczne (postawy)

Student rozumie złożoność współczesnych problemów praw człowieka oraz rolę
prawnika w kontekście ochrony praw człowieka. Aktywnie zajmuje stanowisko w
debatach dotyczących kwestii praw człowieka.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3151/tomasz_widlak
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