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Prowadzący przedmiot  

Wymagania wstępne:  Podstawowe wiadomości w zakresie źródeł prawa i realizowania funkcji państwa w sferze polityki zagranicznej w polskim 

systemie prawnym, szczególnie ze sfery prawa konstytucyjnego. Wiedza o cechach charakterystycznych systemu prawa, o sposobach tworzenia 

prawa w państwie i jego egzekwowania – wiedza z zakresu prawoznawstwa. 

Cele przedmiotu:   

Prezentacja podstawowych pojęć z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Zapoznanie studentów z problematyką prawnego 

regulowania stosunków pomiędzy państwami. Prezentacja wybranych zagadnień z zakresu międzynarodowej współpracy, zasad ponoszenia 

odpowiedzialności przez państwa oraz funkcjonowania międzynarodowych organizacji.  

Przekazanie studentom wiedzy na temat reguł prawnych rządzących stosunkami między państwami, na temat zasad ich tworzenia oraz 

stosowania, stymulowanie studentów do samodzielnej oceny instytucji prawa międzynarodowego, do oceny roli prawa międzynarodowego oraz 

organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie. 

 Metody dydaktyczne:  Częściowa prezentacja teoretyczna zagadnień budzących szczególne kontrowersje bądź wyjątkowo trudnych, metoda 

aktywizująca - rozwiązywanie zadań praktycznych w formie kazusów oraz dyskusja. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  

Pojęcie i cechy prawa międzynarodowego. Hierarchia norm prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Źródła 

prawa międzynarodowego a źródła wyrokowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, podstawy prawa traktatowego i zwyczajowego, 

sądownictwo międzynarodowe, podmiotowość oraz odpowiedzialność państwa i jednostek w prawie międzynarodowym, obywatelstwo, uznanie 

w prawie międzynarodowym, międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka, problemy sukcesji, podstawy prawa dyplomatycznego, 

terytorium, podstawy prawa konfliktów zbrojnych i pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych. 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie na ocenę – ocena jest wypadkową ocen z cząstkowych kolokwiów, kazusów, testu końcowego i aktywności 

na zajęciach 

Literatura podstawowa:  

1. M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006 

2. L. Antonowicz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2008. 

3. E. Cała-Wacinkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Podstawy systemu, Warszawa 2009. 

4. P. Łaski, I. Gawłowicz, E. Cała, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Szczecin 2001. 

Literatura uzupełniająca:  

1. I. Gawłowicz, M.A. Wasilewska, Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały karne, Interpol), 

Szczecin, 2004 


