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Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW 

 

KARTA PRZEDMIOTU: „PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE” 

 

1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia studia I stopnia 

6. Nazwa przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne 

7. Kod przedmiotu MK13 

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego  

9. Status przedmiotu obowiązkowy 

10. Usytuowanie przedmiotu w planie 

studiów 
semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 4 

13. Koordynator przedmiotu dr Roman Zdybel 

14. Odpowiedzialny za realizację 

przedmiotu 
Jw.  

 

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (godziny w siatce studiów; tygodnie praktyk) 

 

Wykład 

DW 

Ćwiczenia 

DC 

Konwersatorium 

DK 

Laboratorium 

DL 

Projekt 

DP 

Seminarium 

DS 

Praktyka 

DPZ 

30 30  
 

  
 

 

3. Cel zajęć 

 

Po zrealizowaniu dydaktycznej tematyki przedmiotu student posiada gruntowną wiedzę z zakresu 

pojęcia, funkcji ,cech roli i znaczenia prawa międzynarodowego w tworzeniu  ładu między 

państwami, neutralizacji konfliktów międzynarodowych zwłaszcza w zakresie globalnej 

zintegrowanej  polityki walki z światowym terroryzmem. Kształtowaniu stosunków ( pokojowego 

współistnienia państw) w obrocie tego prawa oraz wykazać strukturę i charakter norm 

współczesnego prawa międzynarodowego. Potrafi zdefiniować relacje zachodzące pomiędzy tą 

gałęzią prawa a źródłami prawa krajowego w zakresie jego standaryzacji i unifikacji oraz określić 

współczesne determinanty wpływające na rozwój tego prawa i jego znaczenie w rozwiązywaniu 

sporów międzynarodowych, neutralizacji konfliktów oraz utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa. 
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4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 

Pozytywne zaliczenie przedmiotów Podstawy prawa, Doktryny polityczne i prawne oraz 

Współczesne ustroje państwowe, wskazujące na posiadanie podstawowej wiedzy o państwie i 

prawie. 

 

5. Efekty kształcenia dla kierunku studiów stosunki międzynarodowe studia pierwszego stopnia-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol 

kierunkowyc

h efektów 

kształcenia 

                        Kierunkowe efekty kształcenia 

 

Odniesienie 

efektów 

kierunkowych do 

obszarowych 

(ministerialnych 

w zakresie nauk 

społecznych)  

K W 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K W 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Student posiada podstawową wiedzę o charakterze nauki o 

stosunkach międzynarodowych oraz jej relacji do innych nauk 

społecznych zwłaszcza z  zakresu kształtowania i integracji  

współczesnych globalnych stosunków międzynarodowych i 

prawa międzynarodowego publicznego ugruntowanego na 

płaszczyźnie podmiotowości suwerennych państw. 

Nawiązywania stosunków dyplomatycznych i rozwiązywania 

sporów międzynarodowych na drodze osiąganego konsensusu.  

Uznanie państwa w stosunkach międzynarodowych.  

 

 

 

Ma podstawową wiedzę o metodach i prakseologicznych 

narzędziach badawczych wdrażanych  przez administracyjne 

podmioty zewnętrzne państwa stosowanych w nauce o 

stosunkach międzynarodowych. Potrafi w podstawowej wiedzy 

rozróżnić typowe rodzaje struktur i podmiotów posiadających 

osobowość prawną w stosunkach międzynarodowych ( 

politycznych, militarnych, ekonomicznych i społecznych) oraz 

odpowiedzialności za wynikające zobowiązania i następstwa 

prawnego. Ma podstawową wiedzę o zachodzących relacjach 

dynamicznie zmieniającej się relacjach pomiędzy strukturami i 

podmiotami stosunków międzynarodowych i skali regionalnej i 

globalnej. Posiada podstawowa wiedzę o roli i znaczeniu UE 

jako organizacji ponadnarodowej w kształtowaniu stosunków 

międzynarodowych.  

 

 

Posiada orientację z zakresu podstawowych więzi społecznych 

SIP W 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIP W 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIP W 04 
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K W 06 

 

 

 

 

 

 

 

 K W 07 

K W 16 

i ekonomicznych tworzących podwaliny odrębności tożsamości 

narodowych i kulturowych  oraz konieczności  budowy zrębów  

pokojowej  koegzystencji w utrzymywaniu światowego ładu 

pokojowego.  

 

 

Ma podstawową wiedzę o normach, regułach i zasadach 

(prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) 

organizujących funkcjonowanie społeczności 

międzynarodowej. 

 

 

 

 

SPI W 07 
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    K W17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K U 01 

K U 02 

K U 03 

K U 04 

K U 14 

 

Po ukończeniu przedmiotu student posiada wiedzę  z zakresu; 

- tworzenia i rozwoju form indywidualnej analizy skuteczności   

  funkcjonowania norm w obrocie prawa międzynarodowego,  

- źródeł prawa międzynarodowego publicznego stanowionego i        

  zwyczajowego 

- norm imperatywnych powszechnego prawa  

   międzynarodowego; 

- organów zewnętrznych i wewnętrznych państwa w  

   stosunkach międzynarodowych 

- obowiązków przedstawicieli dyplomatycznych wobec  

   państwa  przyjmującego 

- immunitetu jurysdykcyjnego i cywilno- administracyjnego 

  przedstawicieli dyplomatycznych. Skutków i następstw  

   naruszenia  immunitetu. 

- zasad działania prawa wspólnotowego w stosunkach  

   międzynarodowych 

- statusu prawnego poszczególnych obszarów morskich oraz 

  praw i  obowiązków państw nadbrzeżnych i państw trzecich 

  w obszarach  morskich; 

- struktur misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego oraz 

   przywilejów i immunitetów, które przysługują  

   przedstawicielom dyplomatycznym i urzędnikom  

   konsularnym. Różnice prawne   pomiędzy szefem misji  

   dyplomatycznej a personelem dyplomatycznym 

- zasad odpowiedzialności w prawie międzynarodowym za   

   naruszenie norm ius cogenis. Trybunały międzynarodowe w  

   Hadze   i Strasburgu i ich jurysdykcje w obrocie prawa  

   Międzynarodowego. 

 

 

Student potrafi ; 

- prawidłowo interpretować zjawiska i przemiany zachodzące   

   we współczesnych dynamicznie rozwijających się stosunkach  

   międzynarodowych,  

- wskazać cechy systemu prawa krajowego regulującego  

   stosunki  międzynarodowe, prawa Unii Europejskiej i prawa     

   międzynarodowego publicznego, 

- określić znaczenie zasad prawa międzynarodowego; 

- wskazać, jaką rolę pełni prawo zwyczajowe; 

- określić równice miedzy kontraktem a umowa  

   międzynarodową; 

- wskazać, jaka role pełnią podmioty prawa 

   międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych; 

- odróżnić prawa suwerenne od suwerenności i wiedzieć, co  

  oznacza" pojęcie wolność mórz"; 

- wyznaczyć zakresy generacji praw człowieka 

-wskazać problematykę zakresu przestrzegania praw i wolności     

  człowieka przez cywilizowane narody świata 

 

 

 

 

       SIP W 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SIP U 01 
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KU 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

KU 07 

KU 08 

KU 09 

KU 10 

KU 11 

KU 17 

 

 - student nabył  umiejętności posługiwania się pojęciami z  

    zakresu prawa międzynarodowego publicznego,  

    kształtowanie zdolności samodzielnej oceny sytuacji w  

    oparciu o źródła normatywne i ich analizę. 

-posiada możliwości indywidualnej oceny interpretowani norm  

  prawa międzynarodowego, interpretacji sytuacji w oparciu  

  źródła normatywne prawa stanowionego i zwyczaje  

   międzynarodowe. 

 

 

 

- stosowania wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego  

   publicznego w dyskursie naukowym, Jest przygotowany na  

   postępowanie zgodne z normami prawa i etyki 

międzynarodowej,  

   ma  zdolność do wyrażania samodzielnych ocen, opinii i 

poglądów.  

   Potrafi podjąć dyskurs na tematy międzynarodowe zwłaszcza 

w  

   aspekcie bezpieczeństwa, konieczności przestrzegania praw i  

   wolności człowieka w kontekście ekspansji gospodarczej i  

   istniejących ustrojów totalitarnych. 

-wykorzystać nabytą  podstawowa wiedzę teoretyczną  do    

  analizowania konkretnych procesów i zjawisk występujących  

  w stosunkach międzynarodowych, 

- posiada praktyczne umiejętności analityczno-koncepcyjne  

   oceny przyczyn, przebiegu następstw i skutków  

   zachodzących konkretnych procesów i zjawisk zachodzących  

   w stosunkach międzynarodowych, 

-potrafi stosując zasady logiki prawniczej prognozować  

  procesy i zjawiska społeczne zachodzące  w stosunkach  

  międzynarodowych, 

-bazując na zdobytej  i ugruntowanej podczas ćwiczeń i  

 wykładów wiedzy potrafi prawidłowo posługiwać się  

  pojęciami  oraz wybranymi zagadnieniami oraz definicjami z  

  zakresu stosunków międzynarodowych. Materię zdobytej  

  wiedzy potrafi wykorzystać do rozstrzygania dylematów  

  współczesnego świata oraz rozwiązywania problemów pracy  

  zawodowej, 

-potrafi przedstawić i przygotować racjonalne propozycje  

  modelowych rozstrzygnięć nawarstwionych i aktualnych   

  problemów występujących w stosunkach międzynarodowych, 

- w oparciu o nabytą wiedzę w trakcie kolokwium jest w stanie  

  w pełni pisemnie odpowiedzieć na podane pytania z zakresu  

   zrealizowanej problematyki materii stosunków  

   międzynarodowych, oraz wyjaśnić proste zjawiska  i  

   zachodzące w stosunkach międzynarodowych procesy, 

-student w oparciu o przyswojoną wiedzę z zakresu  prawa  

  międzynarodowego jest merytorycznie  przygotowany ,  

  posiadając podstawowe umiejętności pozwalające na podjecie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIP U 02 

SIP U 03 

SIP U 04 

SIP U 02 

SIP U 06 

SIP U 07 

SIP U 09 

SIP U 10 

SIP U 08 

SIP U 06 
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  pracy lub działalności w organizacjach międzynarodowych  

  rządowych i non profit oraz dyplomacji i administracji  

  publicznej.  

 

  

 

K K01 

 

 

 

 

 

 

 

K K02 

 

 

 

 

K K03 

K K04 

 

Student zintegrowany w czasie studiów w grupą potrafi; 

-intensywnie współdziałać i twórczo efektywnie pracować w  

  grupie zagadnieniowej przyjmując w niej różne role i zadania  

  do merytorycznego rozwiązywania, 

 

 

-odpowiednio prakseologicznie określić priorytety służące  

  realizacji określonego przez siebie  lub innych zadania w tym  

  celów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dynamicznie  

  rozwijających się stosunków międzynarodowych, 

 

 

wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczna i praktyczną   

 umie uczestniczyć w przygotowywaniu  

  projektów politycznych, gospodarczych i obywatelskich z  

  zakresu stosunków międzynarodowych, oraz ma świadomość  

  pogłębiania wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego  

  pozwalającej na zrozumienie zdynamizowanych stosunków  

  międzynarodowych, 

 

         SIP K02 

SIP  K03 

SIP K05 

SIP K01 

SIP K02 

 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych 
(W – wykład; C – ćwiczenia; K – konwersatorium; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium; 

PZ - praktyka) 

 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych 
Liczba 

godzin 

 A\ Tematyka wykładów  

W1 

Społeczność międzynarodowa: kształtowanie się społeczności 

międzynarodowej:                                                                                                      

– suwerenność jako podstawa społeczności międzynarodowej,                                                                                                          

– ewolucja społeczności międzynarodowej,                                                               

– od społeczności państw europejskich (chrześcijańskich) do 

  współczesnego  pojęcia społeczności międzynarodowej – znaczenie procesu  

   dekolonizacji,                                                                                                       

 – suwerenni i niesuwerenni członkowie społeczności międzynarodowej                                                                                                

– równość i suwerenna równość państw –wielkie mocarstwa. Rola i 

   znaczenie mocarstw w utrzymaniu pokoju światowego. 

3 

W2 

Prawo międzynarodowe                                                                                                

– pojęcie w systemie źródeł prawa,                                                                                                                                 

– prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne                    

– prawo międzynarodowe (publiczne) klasyczne (absolutne rozumienie 

   suwerenności i ius ad bellum), 

-międzynarodowe standardy pokojowego współistnienia (zakaz użycia 

4 
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  siły i dozwolone formy użycia siły, prawo ludów do samostanowienia w 

  aspekcie  zewnętrznym i wewnętrznym),                                                                                                                     

- powszechne prawo międzynarodowe i regionalne systemy prawa 

   międzynarodowego,                                                                                                              

– dyspozytywne i imperatywne normy prawa międzynarodowego                                                                                                              

– zagadnienie sankcji i środków przymusu w prawie międzynarodowym. 

W3 

Źródła prawa międzynarodowego:                                                                                       

- zagadnienia ogólne (tzw. materialne źródła). Pojęcie memorandum.                                                                   

– pojęcie źródeł prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym,    

   poznawczym i zwyczajowym,                                                                                                                          

– znaczenie art. 38 statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, 

– umowa międzynarodowa i zwyczaj międzynarodowy                                                      

– pojęcie i stosunek wzajemny,                                                                                       

– kodyfikacja prawa międzynarodowego a zwyczaj międzynarodowy,                                

– zasady ogólne prawa,                                                                                                  

– środki pomocnicze do stwierdzenia przepisów prawnych: orzeczenia 

   sądów i  doktryna; nowe tendencje w zakresie źródeł prawa 

   międzynarodowego, uchwały organów organizacji międzynarodowych,                                                                          

– znaczenie ustawodawstwa państw i aktów jednostronnych państw, 

4  

W4 

Państwo i organizacje międzynarodowe ( ponadnarodowe)jako podmiot prawa  

międzynarodowego: 

– pojęcia podstawowe: zdolność prawna i zdolność do działania  w prawie  

   międzynarodowym,                                                                                                                       

– wzajemny stosunek i elementy zdolności do działania,                                                        

– podmiotowość pierwotna i pochodna, 

3  

W5 

Państwo jako pierwotny i podstawowy podmiot prawa międzynarodowego: 

- pojęcie państwa,                                                                                                               

– trzy elementy państwa Jelinka,                                                                                                

– suwerenność jako pojęcie integralne,                                                                           

- ograniczenie wykonywania suwerenności,                                                                   

– ograniczenie kompetencji własnej (wyłącznej, wewnętrznej) państwa                              

– powstanie państwa jako akt pierwotny,                                                                       

– znaczenie zasady efektywności,                                                                                 

– powstanie państwa a prawo do samostanowienia,                                                    

– sposoby powstania państwa (klasyczne i tzw. nowe państwa, niepodległe). 

Narody walczące o niepodległość, 

– upadek państwa i jego przyczyny, utrata suwerenności, bankructwo  

   finansowe, następstwo prawne realizacji umów międzynarodowych w  

    przypadku zmiany ustrojowej państwa,                                                                                 

– koncepcje  identyczności i ciągłości państwa oraz sukcesji państw,                                       

– sukcesja państw w odniesieniu do traktatów oraz w odniesieniu do 

   materii innych niż traktaty,                                                                                                           

– rodzaje państw ze względu na ich strukturę: państwa jednolite i państwa 

   złożone,                                                                                                                                                                                                                                  

– federacja jako jednolity podmiot prawa międzynarodowego,                                                                                                     

– federacja jako złożony podmiot prawa międzynarodowego,                                         

– unie monarchiczne; stowarzyszenia państw: konfederacja (związek 

    państw) i inne stowarzyszenia państw (wspólnoty państw); tzw. państwa    

    zależne, 

– zależność państwa w rozumieniu prawa międzynarodowego,                                        

– państwa wasalne i protektoraty międzynarodowe; państwa wieczyście 

5  
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   neutralne,                                                                                                                                                                                                                

– pojęcie neutralności wieczystej,                                                                                       

– neutralność wieczysta (trwała) a neutralność,                                                              

– współczesne państwa wieczyście neutralne,                                                                                                                           

- uznanie państwa i rządu: teoria i praktyka,                                                               

– inne przypadki uznania: uznanie tzw. ruchów narodowo-wyzwoleńczych,                                                                                                                                                      

–uznanie w wojnach domowych, 

– uznanie za stronę wojującą i powstańców, 

– uznanie uprawnień i roszczeń, zwłaszcza nabytków terytorialnych, 

- Brytyjska i Francuska Wspólnota Narodów w systemie prawa  

   dyplomatycznego i międzynarodowego, 

- odpowiedzialność międzynarodowa państwa, 

– delikt międzynarodowy jako podstawa odpowiedzialność, 

– koncepcja zbrodni międzynarodowych, 

– obiektywny charakter odpowiedzialności, 

– tzw. odpowiedzialność bezpośrednia i pośrednia 

– formy odpowiedzialności 

–szczególne formy odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko pokojowi 

  (agresję). Naruszenie norm ius cogenis. 

- społeczność międzynarodowa wobec realnych zamachów terrorystycznych. 

W6 

Pochodne podmioty prawa międzynarodowego: 

-organizacje międzynarodowe 

– Stolica Apostolska 

– suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich (Suwerenny Rycerski 

   Zakon  Szpitalny św. Jana z Jerozolimy, Rodos i Malty); zagadnienie 

   prawnomiędzynarodowej podmiotowości jednostek. 

3  

W7 
Prawo umów międzynarodowych 

– część szczegółowa. 
2  

W8 

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe (prawo wewnętrzne państw); 

- aspekty doktrynalne 

– monizm i dualizm; 

- zasada prymatu prawa międzynarodowego w stosunku do prawa krajowego i  

   jej konsekwencje ( inkorporacja i implementacja prawa oraz unifikacja i  

   standaryzacja). 

- metody stosowania prawa międzynarodowego w prawie krajowym: 

- metoda recepcyjna (stosowanie pośrednie) 

– metoda pozarecepcyjna (stosowanie bezpośrednie) 

– system mieszany,  

- miejsce umów międzynarodowych w państwowych 

  porządkach prawnych. 

3  

W9 

Zewnętrzne i wewnętrzne orany państwa w stosunkach międzynarodowych : 

- korpus dyplomatyczny – zadania i funkcje 

- inne podmioty prawa międzynarodowego 

- rozwiązywanie sporów międzynarodowych, rola trybunału 

- pacta sunt servanda w stosunkach zobowiązań międzynarodowych 

- zbrodnie, ludobójstwa, eksterminacji narodów, zasady ścigania w 

  stosunkach międzynarodowych. Skutki i następstwa naruszenia norm ius  

  cogenis. 

- międzynarodowa kontrola przestrzegania praw i wolności człowieka 

- więźniowie sumienia w stosunkach międzynarodowych 

3  

Suma   30 
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 B\ Tematyka ćwiczeń  

C1 

Społeczność międzynarodowa: kształtowanie się społeczności 

międzynarodowej:                                                                                                               

– suwerenność jako podstawa społeczności międzynarodowej,                                                                                                          

– ewolucja społeczności międzynarodowej,                                                                       

– od społeczności państw europejskich (chrześcijańskich) do współczesnego 

pojęcia społeczności międzynarodowej – znaczenie procesu dekolonizacji                                                                                                   

– suwerenni i niesuwerenni członkowie społeczności międzynarodowej,                                                                                                

– równość i suwerenna równość państw –wielkie mocarstwa ich rola i  

   znaczenie na wpływ konstrukcji polityki światowej i utrzymania pokoju, 

-Brytyjska i Francuska Wspólnota Narodów w systemie prawa   

  dyplomatycznego. 

3  

C2 

Prawo międzynarodowe – pojęcie,                                                                                                                                                                                                                           

– prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne                         

–  prawo międzynarodowe (publiczne) klasyczne (absolutne rozumienie 

    suwerenności i ius ad bellum),                                                                                               

– współczesne prawo międzynarodowe (zakaz użycia siły i dozwolone formy 

    użycia siły, prawo ludów do samostanowienia w aspekcie zewnętrznym i 

    wewnętrznym),                                                                                                                     

- powszechne prawo międzynarodowe i regionalne systemy prawa 

   międzynarodowego, Prawo wspólnotowe,                                                                                                             

– dyspozytywne i imperatywne normy prawa międzynarodowego                                                                                                              

– zagadnienie sankcji i środków przymusu w prawie międzynarodowym. 

4  

C3 

Źródła prawa międzynarodowego:                                                                                       

- zagadnienia ogólne (tzw. materialne źródła), Pojecie memorandum,                                                                  

– pojęcie źródeł prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym, 

   poznawczym i zwyczajowym,                                                                                                                          

– znaczenie art. 38 statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości                        

– umowa międzynarodowa i zwyczaj międzynarodowy                                                      

– pojęcie i stosunek wzajemny w prawie międzynarodowym,                                                                                       

– kodyfikacja prawa międzynarodowego a zwyczaj międzynarodowy,                                

– zasady ogólne prawa międzynarodowego,                                                                                                  

– środki pomocnicze do stwierdzenia przepisów prawnych: orzeczenia sądów   

   i doktryna; nowe tendencje w zakresie źródeł prawa międzynarodowego: 

   uchwały organów organizacji międzynarodowych,                                                                          

– znaczenie ustawodawstwa państw i aktów jednostronnych państw, 

3  

C4 

Państwo i organizacje międzynarodowe (ponadnarodowe)jako podmiot prawa  

 międzynarodowego: 

– pojęcia podstawowe: zdolność prawna i zdolność do działania w prawie 

   międzynarodowym,                                                                                                                      

– wzajemny stosunek I elementy zdolności do działania,                                                        

– podmiotowość pierwotna I pochodn, 

3  

C5 

Państwo jako pierwotny i podstawowy podmiot prawa międzynarodowego:                   

- pojęcie państwa, następstwo prawne,                                                                                                                    

– trzy elementy państwa Jelinka,                                                                                                 

– suwerenność jako pojęcie integralne,                                                                                

- ograniczenie wykonywania suwerenności,                                                                       

– ograniczenie kompetencji własnej (wyłącznej, wewnętrznej) państwa,                              

– powstanie państwa jako akt pierwotny,                                                                            

– znaczenie zasady efektywności,                                                                                        

– powstanie państwa a prawo do samostanowienia narodów,                                                    

4  
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– sposoby powstania państwa (klasyczne i tzw. nowe państwa niepodległe)                    

– upadek państwa i jego przyczyny,                                                                                    

– koncepcje  identyczności i ciągłości państwa oraz sukcesji państw,                                       

– sukcesja państw w odniesieniu do traktatów oraz w odniesieniu do materii 

   innych niż traktaty,                                                                                                           

– rodzaje państw ze względu na ich strukturę: państwa jednolite,                                                                                                                          

– państwa złożone,                                                                                                               

– federacja jako jednolity podmiot prawa międzynarodowego,                                                                                                     

– federacja jako złożony podmiot prawa międzynarodowego                                         

– unie monarchiczne; stowarzyszenia państw: konfederacja (związek państw)  

   i inne stowarzyszenia państw (wspólnoty państw); tzw. państwa zależne,                           

– zależność państwa w rozumieniu prawa międzynarodowego                                        

– państwa wasalne i protektoraty międzynarodowe; państwa wieczyście  

   neutralne,                                                                                                                                                                                                                

– pojęcie neutralności wieczystej,                                                                                       

– neutralność wieczysta (trwała) a neutralność,                                                              

– współczesne państwa wieczyście neutralne,                                                                                                                           

- uznanie państwa i rządu: teoria i praktyka,                                                                       

– inne przypadki uznania: uznanie tzw. ruchów narodowo – wyzwoleńczych,                                                                                                                                                 

– uznanie w wojnach domowych, 

– uznanie za stronę wojującą i powstańców, 

– uznanie uprawnień i roszczeń, zwłaszcza nabytków terytorialnych, 

- odpowiedzialność międzynarodowa państwa, 

– delikt międzynarodowy jako podstawa odpowiedzialności, 

– koncepcja zbrodni międzynarodowych i odpowiedzialności, 

– obiektywny charakter odpowiedzialności, 

– tzw. odpowiedzialność bezpośrednia i pośrednia, 

– formy odpowiedzialności, 

–szczególne formy odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko pokojowi 

  (agresję), 

C6 

Pochodne podmioty prawa międzynarodowego: 

-organizacje międzynarodowe, 

– Stolica Apostolska, 

– suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich (Suwerenny Rycerski Zakon 

   Szpitalny św. Jana z Jerozolimy, Rodos i Malty); zagadnienie 

   prawnomiędzynarodowej podmiotowości jednostek, 

3  

C7 
Prawo umów międzynarodowych 

– część szczegółowa, 
2  

C8 

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe (prawo wewnętrzne państw); 

- aspekty doktrynalne, 

– monizm i dualizm, 

- zasada prymatu prawa międzynarodowego w stosunku do prawa krajowego i 

  jej konsekwencje, 

- metody stosowania prawa międzynarodowego w prawie krajowym, 

- metoda recepcyjna (stosowanie pośrednie), 

– metoda pozarecepcyjna (stosowanie bezpośrednie), 

– system mieszany; - miejsce umów międzynarodowych w państwowych 

   porządkach prawnych, 

3  

C9 

Zewnętrzne i wewnętrzne orany państwa w stosunkach międzynarodowych : 

- korpus dyplomatyczny – zadania i funkcje, 

- inne podmioty prawa międzynarodowego, 

3 
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- rozwiązywanie sporów międzynarodowych, rola trybunału, 

- pacta sunt serwanda w stosunkach zobowiązań międzynarodowych, 

- zbrodnie, ludobójstwa, eksterminacji narodów, zasady ścigania w stosunkach 

   międzynarodowych, 

- międzynarodowa kontrola przestrzegania praw i wolności człowieka, 

- więźniowie sumienia w stosunkach międzynarodowych, 

 

C10 Dwa kolokwia sprawdzające stan wiedzy. Każde po 1 godz. 2 

Suma  30 

 

 

 

 

 

7. Metody weryfikacji efektów kształcenia /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

8. Metody dydaktyczne (opis) 

 

Realizacja zajęć „Prawo międzynarodowe publiczne” obejmuje: wykład z prezentacją 

multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań praktycznych w formie casusów. 

 

9. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 

 

9.1. Sposoby oceny 

 

a) ocena formująca: 

 

F1 Kolokwium 

F2 Egzamin 

 

a) ocena podsumowująca: 

Efekt 

kształcenia 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium 

projekt 

referat/ 

 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie 

Inne  

 

W_01 X  X     

W_02 X  X     

W_03 X  X     

U_01 X  X     

U_02 X   X 

  ocena 

umiejętności 

dokonywania 

analiz 

K_01 X    

  obserwacja 

postawy i 

ocena 

prezentowane

go stanowiska 

P1 Zaliczenie przedmiotu na 
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9.2. Kryteria oceny 

 

Efekt 

kształcenia 
Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W_01; 

W_02; 

W_03; 

U_01; 

U_02; 

K_01 

 

Student zna 

podstawową 

terminologię z zakresu 

prawa 

międzynarodowego 

publicznego oraz 

posiada podstawą 

wiedzę o źródłach i 

podmiotach prawa 

międzynarodowego 

publicznego. 

Student potrafi 

sprecyzować znaczenie 

prawne norm ius cogenis 

podstaw prawnych i 

faktycznych 

unieważniania, 

zawieszania umów 

międzynarodowych oraz 

klauzul 

Student zna wszystkie 

wymagane pojęcia z 

zakresu prawa 

międzynarodowego 

publicznego, porusza się 

swobodnie w obszarach w 

tematyce przedmiotu i 

potrafi dokonać 

prawidłowej analizy 

konkretnych źródeł prawa 

międzynarodowego 

publicznego. 

 

10. Literatura  

 

a) literatura podstawowa: 

 

 

1. Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne (zarys wykładu), Toruń 2007. 

2. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005. 

3. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2009. 

4. T. Kamiński, K. Myszona- Kostrzewa, Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i 

odpowiedziach, LexisNexis, 2014. 

5. J. Barcik, T. Srogosz ,Prawo międzynarodowe publiczne , C. Beck, 2014. 

6. M. J. Wasiński, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Skrypt 

wykładu,Łódź,2014, 

7. W. Czaplinski, A.Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia  

       systemowe,C.H.Beck 2014, 

8. L. Antonowicz, Podręcznika prawa międzynarodowego,Wolters Kluwer S.A. 2015. 

 

b) literatura uzupełniająca: 

 

1. Daranowski P., Polatyńska J. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór 

orzecznictwa, Warszawa 2011. 

2. Kuźniak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008. 

3. Menkes J., Majewski Ł. (red.), Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Źródła prawa 

międzynarodowego, Warszawa 2010. 

4. Wasilewski T., Stosunek wzajemny. Porządek międzynarodowy. Prawo międzynarodowe. 

Europejskie prawo, Toruń 2009. 

 

11. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS 

 

podstawie średniej zwykłej 

F1+F2 
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Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 h 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 h 

Udział w ćwiczeniach/konwersatoriach/laboratoriach* 30 h 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ laboratoriów* 15 h 

Udział w konsultacjach 1 h 

Wykonanie projektu/dokumentacji/referatu/eseju 5 h 

Samodzielna lektura jednej, wybranej pozycji literatury przedmiotu 10 h 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 12 h 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 2 h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 h 

Punkty ECTS 4 ECTS 

Obciążenie studenta na zajęciach kontaktowych 63 h = 2 ECTS 

Praca samodzielna studenta 57 h = 2 ECTS 

 

 

12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 

Koordynator przedmiotu: dr Roman Zdybel                                                         

 

 

Dyrektor ISZ PWSW: dr hab. prof. PWSW Marek Delong 

 

 


