Poznań, dnia 13 lipca 2012 r.
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski
Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego
i Organizacji Międzynarodowych

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Podmioty prawa międzynarodowego na kierunku Administracja

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia:

Podmioty prawa międzynarodowego
2. Kod modułu kształcenia:
PPMw (10-PPMw5-a1-s)
3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Fakultatywny
4. Kierunek studiów:
Administracja
5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
I stopień
6. Rok studiów:
Drugi rok studiów
7. Semestr (zimowy lub letni):
Semestr zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 30 godzin konwersatorium
Studia niestacjonarne: 20 godzin konwersatorium
9. Liczba punktów ECTS:
2 ECTS
10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
a) Dr Natalia Buchowska (nabu@amu.edu.pl)
b) Dr Boubacar Sidi Diallo (diallo@amu.edu.pl)

11. Język wykładowy:
Język polski
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II. Informacje szczegółowe
1. Cel modułu kształcenia:
Dogłębne przyswojenie
międzynarodowego

przez

studenta

wiedzy

na

temat

podmiotów

prawa

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
Uzyskanie wiedzy z zakresu prawoznawstwa oraz równoległe realizowanie wykładu z
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
kształcenia

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

PPMw_01

Wyjaśnić pojęcie społeczności międzynarodowej
oraz uczestników stosunków międzynarodowych

K_W04, K_W05 , K_U01

PPMw_02

Objaśnić istotę podmiotowości prawnomiędzynarodowej oraz wskazać podmioty prawa
międzynarodowego

K_W02, K_W04, K_W05,
K_U01

PPMw_03

Scharakteryzować istotę funkcjonowania państwa,
K_W02, K_W04, K_W05
organizacji międzynarodowych oraz innych
podmiotów międzynarodowych w ramach systemu
prawa międzynarodowego i w praktyce społeczności
międzynarodowej

PPMw_04

Przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu K_U05
statutu organizacji międzynarodowej w oparciu o
przyjęte metody i reguły wykładni, zwłaszcza
wykładni traktatów

PPMw_05

Objaśnić rolę i funkcje poszczególnych podmiotów
K_W03, K_W04, K_U05
prawa międzynarodowego w oparciu o obowiązujące
normy prawa międzynarodowego i w ramach
społeczności międzynarodowej

PPMw_06

Dokonać prostej analizy procesów i wzajemnych
K_U02
zaleŜności zachodzących pomiędzy poszczególnymi
podmiotami prawa międzynarodowego w ramach
społeczności międzynarodowej

4. Treści kształcenia:
Nazwa modułu kształcenia: Podmioty prawa międzynarodowego (PPMw)
Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01

Pojęcie społeczności międzynarodowej oraz
uczestników stosunków międzynarodowych

PPMw_01- 02

TK_02

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa

PPMw_02-04
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TK_03

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego

PPMw_03-04

TK_04

Powstanie i upadek państwa

PPMw_04-05

TK_05

Uznanie w prawie międzynarodowym

PPMw_02-05

TK_06

Odpowiedzialność międzynarodowa państwa

PPMw_02-06

TK_07

Organizacje międzynarodowe jako podmioty prawa
międzynarodowego

PPMw_03-06

TK_08

Szczególne podmioty prawa międzynarodowego

PPMw_03-06

TK_09

Byty aspirujące do miana podmiotów prawa
międzynarodowego

PPMw_02, PPMw_06

5. Zalecana literatura:
Dowolne dostępne na rynku wydawniczym aktualne podręczniki do prawa organizacji
międzynarodowych oraz prawa międzynarodowego publicznego, wybory źródeł do nauki
tego prawa oraz wybory kazusów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną
przedstawione przez osoby prowadzące zajęcia na początku semestru, w którym
realizowane są zajęcia dydaktyczne.
6. Informacja o przewidywanej moŜliwości wykorzystania e-learningu:
E-learning nie jest przewidziany

7. Informacja o tym, gdzie moŜna zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
Ewentualne informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć
przekazują prowadzący zajęcia na początku semestru, w którym realizowane są zajęcia
dydaktyczne.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:

Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu
PPMw_01

PPMw_02

Nazwa modułu (przedmiotu): Podmioty prawa międzynarodowego (PPMw)
Sposoby prowadzenia zajęć
Metody oceniania
Symbol treści kształcenia
umoŜliwiające osiągnięcie
stopnia osiągnięcia
realizowanych w trakcie
załoŜonych efektów
załoŜonego efektu
zajęć
kształcenia
kształcenia
Ćwiczenia z wykorzystaniem
Test wielokrotnego
TK_01
materiałów multimedialnych
wyboru
Ćwiczenia z wykorzystaniem
materiałów multimedialnych,
oraz oparte na pracy w
grupach, w czasie której
studenci pod nadzorem
TK_02-09
J.w.
prowadzącego konwersatoria
dyskutują i rozwaŜają
problemy z zakresu prawa i
praktyki organizacji
międzynarodowych

PPMw_03

TK_02-03

J.w.

J.w.

PPMw_04

TK_02-04

J.w.

J.w.

PPMw_05

TK_03-04

J.w.

J.w.
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PPMw_06

TK_03-04, TK_08

J.w.

J.w.

Przykładowe podstawowe zadanie na ćwiczeniach sprowadza się do przeprowadzenia
właściwej kwalifikacji prawnomiędzynarodowej
(w oparciu o przepis prawa
międzynarodowego)
określonej
sytuacji
faktycznej
z
zakresu
stosunków
międzynarodowych oraz zaproponowania odpowiedniego rozwiązania, zwłaszcza na
gruncie obowiązujących regulacji traktatowych.
2. ObciąŜenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu): Podmioty prawa międzynarodowego (PPMw)
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)

Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu
(przedmiotu)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
Studia stacjonarne: 30 godzin ćwiczeń
Studia niestacjonarne: 20 godzin ćwiczeń
Studia stacjonarne: 40 godzin (60 godzin
wynikających z 2 punktów ECTS minus 20
godzin z planu)
Studia niestacjonarne: 20 godzin (40 godzin
wynikających z 2 punktów ECTS minus 20
godzin z planu)
40
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3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punktów ECTS
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak ćwiczenia:
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie całego modułu
Podmioty prawa międzynarodowego, tzn. za ostateczne zaliczenie z oceną
pozytywną egzaminu z tego przedmiotu. W skład całego modułu wchodzą
konwersatoria.

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 i logicznego wyciągania wniosków
(ocen prawnomiędzynarodowych),
d) znajomość przepisów obowiązującego prawa organizacji międzynarodowych
e) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyŜej w ramach opisu
efektów kształcenia dla tego modułu.

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski
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