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Cele przedmiotu: 
 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa 
dyplomatycznego oraz prawa konsularnego, a także wyjaśnienie specyfiki norm prawa 
dyplomatycznego i prawa konsularnego. Zajęcia ukazują rolę dyplomacji i służby konsularnej 
jako instrumentów zadań państwa (w tym jego polityki zagranicznej), proces kodyfikacji norm 
regulujących stosunki dyplomatyczne i stosunki konsularne, a także znaczenie innego rodzaju 
norm prawnych. Wskazane są też powiązania prawa dyplomatycznego i stosunków 
dyplomatycznych z prawem konsularnym i stosunkami konsularnymi oraz rolę dyplomacji 
konferencyjnej i prawa dyplomatycznego organizacji międzynarodowych. W ramach zajęć 
analizowane są wybrane dokumenty z zakresu prawa dyplomatycznego i prawa konsularnego, 
w szczególności umowy międzynarodowe. 

Wymagania wstępne:  
 

Posiadanie wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Kategoria L.p. Opis efektu 
Odniesienie do 

efektów dla 
programu 

wiedza 

1 Student zna orzecznictwo sądów międzynarodowych 
odnoszące się do prawa dyplomatycznego i prawa konsularnego: 
potrafi wymienić co najmniej trzy takie orzeczenia, 
scharakteryzować je oraz omówić ich znaczenie dla kształtowania 
prawa dyplomatycznego. 

K_W01 
K_W10 
K_W03 

2 Student wymienia i charakteryzuje funkcje dyplomatyczne. K_W05 

3 Student definiuje podstawowe pojęcia z prawa dyplomatycznego i 
prawa konsularnego i objaśnia ich znaczenie. 

K_W04 

umiejętności 

4 Student analizuje podstawowe konwencje międzynarodowe w 
obszarze prawa dyplomatycznego i prawa konsularnego, potrafi na 
ich podstawie wnioskować o prawach i obowiązkach państw. 

K_U03 
 

5 Student potrafi ocenić (np. rozstrzygnąć, czy działania 
podmiotów są legalne) proste stany faktyczne w kontekście 
obowiązującego międzynarodowego prawa dyplomatycznego i 
prawa konsularnego. 

K_U02 

kompetencje społeczne 

6 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści, potrafi myśleć i działać w sposób 
przedsiębiorczy oraz wykazuje zdolność do takiego działania w 
otoczeniu społecznym i politycznym 

K_K01 

7 Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, potrafi 
prawidłowo identyfikować oraz rozstrzygać dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu. 

K_K03 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć: np.: wykład 

L.p. Treści semestr 
liczba 
godzin 



1 Pojęcie oraz rys historyczny kształtowania się instytucji prawa dyplomatycznego i prawa 
konsularnego. 

 3 

2 Źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego oraz prawa konsularnego.  3 

3 Organy państwa do spraw stosunków międzynarodowych.  2 

4 Prawo legacji i prawo konsulatu – nawiązanie stosunków dyplomatycznych i stosunków 
konsularnych. Rozpoczęcie i zakończenie misji dyplomatycznych oraz urzędów 
konsularnych. 

 2 

5 Klasy, rangi i tytuły szefów, jak też członków misji dyplomatycznych oraz klasy kierowników 
oraz członkowie urzędów konsularnych. Instytucja konsula honorowego. 

 3 

6 Funkcje dyplomatyczne oraz konsularne.  3 

7 Przywileje i immunitety dyplomatyczne oraz konsularne.  3 

8 Misje specjalne. Dyplomacja konferencyjna oraz prawo dyplomatyczne organizacji 
międzynarodowych. 

 3 

9 Podstawy i założenia protokołu dyplomatycznego. Korespondencja dyplomatyczna.   3 

 
Metody kształcenia: 

 

Syntetyczna prezentacja zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialne, analiza tekstów 
prawnych. 

Metody weryfikacji 
efektów uczenia się  

 Nr efektu uczenia 
się z sylabusa 

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej                                                        01, 02, 03, 04, 07 
Zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)                                  03, 04, 05, 06, 07 
 

Forma i warunki 
zaliczenia 

 

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu 

Wykład: zaliczenie na ocenę: test: 15 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, przy 
uwzględnieniu następującej skali: 8-9 pkt. = 3,0; 10 pkt. = 3,5; 11-12 pkt. = 4; 13 pkt. = 4,5; 14-
15 pkt. = 5,0. 
Ocena końcowa z przedmiotu to ocena z zaliczenia wykładu. 

Metoda obliczania 
oceny końcowej  

Semestr Przedmiot / forma  Rodzaj zaliczenia 
Metoda 

obliczania oceny 
Waga do średniej 

3 Prawo dyplomatyczne i 
konsularne 

Zaliczenie na 
ocenę (wiedza z 

wykładów i 
literatury) 

  

3    
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

  
Liczba godzin 

 

Zajęcia dydaktyczne 25 

Udział w egzaminie/zaliczeniu 2 

Przygotowanie się do zajęć 4 

Studiowanie literatury 10 

Udział w konsultacjach 2 



Przygotowanie projektu / eseju / 
itp. 

0 

Przygotowanie się do egzaminu 
/ zaliczenia 

7 

Łączny nakład pracy studenta w 
godz.  

50 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
 

 


