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Wydział Prawa i Administracji  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
 
 

 
OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) 

dla przedmiotu Program Mentoringowy – moot court in international commercial arbitration   
na kierunku Prawo 

  

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu: 
Program Mentoringowy – moot court in international commercial arbitration 

2. Kod modułu zajęć/przedmiotu:  
MCICA 

3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): 
fakultatywny 

4. Kierunek studiów: 
prawo 

5. Poziom kształcenia (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): 
jednolite studia magisterskie 

6. Profil kształcenia (ogólnoakademicki / praktyczny): 
Ogólnoakademicki 

7. Rok studiów (jeśli obowiązuje):  
IV(czwarty) – V (piąty) 

30 godzin warsztatów (semestr zimowy) / 30 godzin warsztatów (semestr letni), 
łącznie 60 godzin 

9. Liczba punktów ECTS: 
5 punktów w semestrze, łącznie 10 punktów 

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /  
prowadzących zajęcia:  

Prowadzący zajęcia: 

11. Język wykładowy:  
Angielski 

12. Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie) 
Tak [częściowo], z uwzględnieniem szczególnych regulacji związanych z 
zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 

*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele modułu zajęć/przedmiotu: 

Moot court competition allows students to learn how to forge theoretical knowledge 
acquired during the course of studies into practical skills. It also allows them to 
broaden their knowledge of law in a particular field of law. This course focuses on a 
moot court concerning international commercial arbitration and international sale 
of goods (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot). The course 
allows to develop oral advocacy skills, writing advocacy skills as well as legal 
research, analytical skills and litigation strategy.  

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 
obowiązują): 

Superb command of English is required.   

Poznań, dnia 11 września 2022 r.

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin:

dr Filip Balcerzak, LL.M., filip.balcerzak@amu.edu.pl

mailto:fbalc@amu.edu.pl
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3. Efekty uczenia się (EU) dla modułu i odniesienie do efektów uczenia się (EU) dla kierunku 
studiów: 

Symbol EU dla 
modułu 
zajęć/przedmiotu 

Po zakończeniu modułu  
i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka 
potrafi:  

Symbole EU dla kierunku 
studiów 

MCICA_01 
Identify, explain, interpret and apply law 
governing international sale of goods.  

K_W11, K_W12, K_W15, K_U03,  

MCICA_02 
Conduct legal research and analyze foreign (non-
Polish) databases, case-law and academic 
literature.  

K_W18, K_U03,  

MCICA_03 
Identify, explain and compare different legal 
systems and international best practices.  

K_W11, K_W12, K_U09 

MCICA_04 
Identify, explain, interpret and participate in 
written phases of international commercial 
arbitration as parties’ counsel.  

K_W13, K_W14, K_U08, K_U09, 
K_K06 

MCICA_05 
Identify, explain, interpret and participate in oral 
phases of international commercial arbitration as 
parties’ counsel.  

K_W13, K_W14, K_U08, K_K06  

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EU dla modułu zajęć/przedmiotu: 

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu: 
Symbol/symbole  
EU dla modułu 
zajęć/przedmiotu 

Definitions and concepts regarding international sale of goods, in particular 
the 1980 Convention on the International Sale of Goods, such as methods of 
contract formation, or duties and liabilities of parties to the contract of sale 
etc.  

MCICA_01, MCICA_02, 
MCICA_03 

Definitions and concepts regarding international commercial arbitration, such 
as choice of arbitrators, confidentiality, conflict of interests, procedure, 
document production etc.  

MCICA_01, MCICA_02, 
MCICA_03 

Written pleadings for the claimant and for the respondent. MCICA_04 

Oral submissions for the claimant and for the respondent. MCICA_05 

Participation in the oral phase (finals) of the moot court. MCICA_05 

5. Zalecana literatura: 

 G. Born, International Commercial Arbitration, Wolters Kluwer 2009; 

 E. Gaillard, J. Savage [eds.], Fouchard, Gaillard, Goldman on International 
Commercial Arbitration, Kluwer 1999; 

 A. Redfern, M. Hunter [eds.], Law and Practice of International Commercial Arbitration, 
Sweet and Maxwell 2007; 

 P. Schlechtriem, I. Schwenzer, Commentary on the UN Convention of the 
International Sale of Goods (CISG), Oxford University Press 2016; 

 Other readings, depending on the current year’s case.  

6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp.: 
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Part of the materials is available online or in the resources of AMU University Library. 
Access to some of the materials requires individual efforts of participants.  

III. Informacje dodatkowe  

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU (proszę 
wskazać z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować 
inne): 

Metody i formy prowadzenia zajęć ✔ 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny  

Wykład problemowy  

Dyskusja ✔ 

Praca z tekstem ✔ 

Metoda analizy przypadków ✔ 

Uczenie problemowe (Problem-based learning) ✔ 

Gra dydaktyczna/symulacyjna ✔ 

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych) ✔ 

Metoda ćwiczeniowa ✔ 

Metoda laboratoryjna  

Metoda badawcza (dociekania naukowego) ✔ 

Metoda warsztatowa ✔ 

Metoda projektu ✔ 

Pokaz i obserwacja ✔ 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka 
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)  

Praca w grupach ✔ 

Inne (jakie?) -   

…  

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów 
właściwe dla danego EU lub/i zaproponować inne): 

Sposoby oceniania 

Symbole 
EU dla modułu zajęć/przedmiotu 

MCICA_01 MCICA_02 MCICA_03 MCICA_04 MCICA_05 

Egzamin pisemny      

Egzamin ustny      

Egzamin z „otwartą książką”      

Kolokwium pisemne      

Kolokwium ustne      

Test      

Projekt ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Esej      
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Raport      

Prezentacja multimedialna      

Egzamin praktyczny (obserwacja 
wykonawstwa) 

     

Portfolio      

Inne (jakie?) -       

…      

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS: 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 

30 godzin warsztatów (semestr zimowy) / 
30 godzin warsztatów (semestr letni), 
łącznie 60 godzin  

P
ra

c
a

 w
ła

s
n
a
 s

tu
d
e

n
ta

* 

Preparation for discussion at the class, research 
on law governing international sale of goods and 
arbitration  

35 godzin w semestrze, łącznie 70 godzin  

Reading of assigned materials, reading of the 
case problem  

25 godzin w semestrze, łącznie 50 godzin 

Preparation of written pleadings     50 godzin 

Preparation of oral presentation  50 godzin  

Participation in the oral phase of the competition   20 godzin  

Inne (jakie?) -  

…  

SUMA GODZIN 150 godzin w semestrze, łącznie 300 godzin 

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 5 punktów w semestrze, łącznie 10 punktów 

 

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować 
inne 

4. Kryteria oceniania: 

bardzo dobry (bdb; 5,0): 
excellent knowledge of topics covered during the course 

dobry plus (+db; 4,5): 
almost excellent knowledge of topics covered during the course 

dobry (db; 4,0): 
good knowledge of topics covered during the course   

dostateczny plus (+dst; 3,5): 
more than satisfactory knowledge of topics covered during the course   

dostateczny (dst; 3,0): 
satisfactory knowledge of topics covered during the course 

niedostateczny (ndst; 2,0): 
unsatisfactory knowledge of topics covered during the course 

 
Prowadzący zajęcia: 
 
………………………. 
dr Filip Balcerzak, LL.M.  




