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Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski
Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych UAM

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Dyplomacja i prawo dyplomatyczne na kierunku Prawo Europejskie

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:
Dyplomacja i prawo dyplomatyczne
2. Kod modułu kształcenia:
DPD (10-DPD- pre2-s; 10-DPD-pre2-n)

3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny): Obowiązkowy
4. Kierunek studiów: Prawo Europejskie
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie): Studia II stopnia, moduł DK
6. Rok studiów: Pierwszy
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu.
Studia niestacjonarne: 14 (+16) godzin wykładu.
9. Liczba punktów ECTS: 4 ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski (taga@amu.edu.pl)
11. Język wykładowy: Język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
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Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat podstawowych instytucji dyplomacji i prawa
dyplomatycznego.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
Wiedza z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.
Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol efektów
kształcenia1

DPD_01

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu studiów2
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Określić pojęcie i istotę dyplomacji i konsulatu oraz
prawa dyplomatycznego i konsularnego

K_W01-04, K_W06, K_U02

Zaprezentować problematykę reprezentacji państwa
w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w
stosunkach dyplomatycznych i konsularnych

K_W03, K_W04, K_U01,
K_U03

DPD_02

DPD_03
Scharakteryzować prawo legacji i jego podmioty
DPD_04
Zaprezentować problematykę źródeł prawa
dyplomatycznego i konsularnego oraz odnaleźć
potrzebne przepisy tego prawa, zarówno w
umowach międzynarodowych, jak i w prawie
krajowym.

DPD_05

K_W03. K_W04, K_U01,
K_U04
K_W03, K_W04-08, K_U01,
K_U03, K_U08, K_U13

Przeprowadzić interpretację tych
przepisów
w K_W03, K_W04-08, K_U01,
oparciu o przyjęte metody i reguły wykładni traktatów K_U03, K_U08, K_U13

DPD_06
Zaprezentować problematykę statusu prawnego
misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
ich funkcji

DPD_07

K_W03, K_W04,
K_W06,K_W10, K_U01,
K_U08, K_U13

Określić zasady precedencji w prawie i praktyce K_W03, K_W04,
dyplomatycznej i konsularnej
K_U01-08, K_U13

DPD_08

K_W06,

K_W03-07, K_U01-04,K_U08
Zaprezentować i uzasadnić podstawowe przywileje i
immunitety dyplomatyczne i konsularne, a zwłaszcza
immunitet jurysdykcyjny.
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4. Treści kształcenia:
Nazwa modułu kształcenia: Dyplomacja i prawo dyplomatyczne (DPD)
Symbol treści
kształcenia3

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu4

TK_01

Dyplomacja, konsulat, prawo dyplomatyczne i
konsularne - pojęcie i istota.

DPD_01

TK_02

Reprezentacja państwa w stosunkach
międzynarodowych. Stosunki dyplomatyczne i stosunki
konsularne

DPD_02

TK_03

Prawo legacji i prawo konsulatu

DPD_03

TK_04

Źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego i
konsularnego

DPD_04-05

TK_05

Misje dyplomatyczne i urzędy konsularne

DPD_06

TK_06

Funkcje dyplomatyczne i konsularne

DPD_06

TK_07

Personel misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych

DPD_06-07

TK_08

Zasady procedencji w prawie dyplomatycznym i
konsularnym

DPD_07

TK_09

Przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne

DPD_-08

TK_10

Immunitet jurysdykcyjny w prawie i praktyce
dyplomatycznej i konsularnej

DPD_-08

5. Zalecana literatura:

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2015.
S. Sawicki, Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2006.
A. Przyborowska Klimczak, W. Staszewski, Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór
dokumentów, Lublin 2009.
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R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2015.
T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2016.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratoriu,
itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć przekazuje
prowadzący zajęcia na początku semestru, w którym przewidziany jest wykład.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:
Nazwa modułu (przedmiotu): Dyplomacja i prawo dyplomatyczne (DPD)
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

DPD_01

TK_01

Wykład

Zaliczenie pisemne

DPD_02

TK_02

J.w.

J.w.

DPD_03

TK_03

J.w.

J.w.

DPD_04

TK_04

J.w.

J.w.

DPD_05

TK_04

J.w.

J.w.

DPD_06

TK_06

J.w.

J.w.

DPD_07

TK_07- 08

J.w.

J.w.

DPD_08

TK_09-10

J.w.

J.w.

Przykładowe podstawowe pytania zaliczeniowe wynikają z opisów poszczególnych treści
kształcenia.
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Dyplomacja i prawo dyplomatyczne (DPD)
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Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Studia stacjonarne: 30 godzin wykładu.
Studia niestacjonarne: 14(+16) godzin
wykładu.

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)

Studia stacjonarne: 90 godzin (120 godzin
wynikających z 4 punktów ECTS minus 30
godzin z planu)
Studia niestacjonarne: 106 godzin (120
godzin wynikających z 4 punktów ECTS
minus 14 godzin z planu)

Suma godzin

120

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)
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3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
4 punktów ECTS
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak ćwiczenia:
0 punktów ECTS
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie przedmiotu Dyplomacja i
prawo dyplomatyczne tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną pozytywną tego przedmiotu.

4. Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta: a) poprawność i
kultura języka,
b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego uzasadniania,
c) umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej, logicznego wyciągania wniosków i
formułowania samodzielnych ocen,
d) znajomość regulacji prawa międzynarodowego i prawa krajowego,
e) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu efektów
kształcenia dla tego modułu.

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski
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