Poznań, 22 May 2018
LEARNING MODULE DESCRIPTION / OPIS PRZEDMIOTU
I. Informacje ogólne / General information
1. Nazwa modułu / Module title:
Introduction to International Law
2. Module code / Kod modułu:
PIntL
3. Rodzaj modułu kształcenia:
Obligatory
4. Kierunek studiów / Programme title:
European Legal Studies
5. Poziom kształcenia / Cycle of studies:
I stopień / 1st cycle
6. Rodzaje zajęć I liczba godzin / Type of classes and number of hours
30 h lecture
7. Liczba punktów ECTS / Number of ECTS credits:
4 ECTS
8. Lecturer:
Prof. Dr. Boubacar Sidi Diallo (diallo@amu.edu.pl)
9. Język wykładowy/Language of classes:
English
II. Informacje Szczegółowe / Detailed Information
1. Cele modułu kształcenia/ Module aim (aims):

Providing the students with basic knowledge necessary to understand the process of the making,
validity, performance, interpretation and application of international law
Zapewnienie studentom podstawowej wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesu tworzenia,
ważności, wykonania, interpretacji i stosowania prawa międzynarodowego.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umięjętności oraz kompetencji społecznych
(jeżeli obowiązuja) / Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences
(where relevant):
There are no pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences required to
start the course.
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3. Module learning outcomes in terms of knowledge, skills, and social competences and
their reference to programme learning outcomes/ Efekty kształcenia w zakresie wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji dla kierunku studiów
Learning outcomes
symbol/symbol
efektów
kształcenia dla
modułu/przedmiotu

Reference to programe
Upon completion of the course, the student is
learning outcomes/
able/ Po zakończeniu modułu I potwierdzeniu
odniesienie do efektów
osiągnięcia efektów kształcenia student
uczeniad dla kierunku
potrafi:
studiów

EUPIntL _01

Explain the concept of the nature and function
of public international law/ Wyjaśnić pojęcie E_W01
charakteru i funkcji międzynarodowego prawa E_U01
E_U02
publicznego
E_U04
E_K01

EUPIntL _02

Explain the key concepth of public
international law, international law science
and characterize the international institutions
with reference to the current views of the
doctrine and jurisprudence of international
tribunals and courts/ Omówić kluczową
koncepcję
międzynarodowego
prawa
publicznego, nauki prawa międzynarodowego
i
scharakteryzować
instytucji
międzynarodowych w
odniesieniu do
aktualnych poglądów doktryny i orzecznictwa
międzynarodowych trybunałów i sądów

E_W01
E_U01
E_U02
E_U04
E_K01

E_W01
E_U01
E_U02
E_U04
E_K01

EUPIntL _03

Describe the basis of international law and
explain the principles and methods of its
regulation/
Opisać
podstawy
prawa
międzynarodowego i wyjaśnić zasady i
metody ich regulacji

EUPIntL _04

To find a legal provision needed in the
existing international law system/ Aby znaleźć
przepis prawny potrzebny w istniejącym
systemie prawa międzynarodowego

E_W01
E_U01
E_U02
E_U04
E_K01

EUPIntL _05

Communicate in the language of international
law and the science of international law/
Komunikować się w języku prawa
międzynarodowego
i
nauki
prawa
międzynarodowego

E_W01
E_U01
E_U02
E_U04
E_K01
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4. Treści kształcenia / Learning content:
Nazwa modułu/Module title: Introduction to International Law
Learning
content
symbol/symbol Learning content description / Opis kształcenia
treści
kształcenia
The definition, nature and development of
international law /
TK_01
definicja,
charakter
i
rozwój
prawa
międzynarodowego
Sources of international Law: custom, treaties,
equity, judicial decisions, unilateral acts, resolutions
and decisions of international organizations, writers
and other possible sources of International Law /
TK_02
Źródła prawa międzynarodowego: zwyczaje,
traktaty, słuszność, decyzje sądowe, jednostronne
akty,
uchwały
i
decyzje
organizacji
międzynarodowych, doktryna i innych możliwych
źródeł prawa międzynarodowego
The subjects of international law: Legal personality/
TK_03
Zagadnienia prawa międzynarodowego: osobowość
prawna
States: creation of statehood, self determination and
the criteria of statehood, recognition, extinction of
statehood, the fundamental rights of states,
independence, condominium and international
territories, state responsibility… /
TK_04
Państwa:
tworzenie
państwowości,
samostanowienia i kryteria państwowości, uznania,
upadek państwowości, podstawowych praw państw,
niepodległości,
kondominium
i
terytoriów
międzynarodowych, odpowiedzialność państwa ...
Special cases: the Holy See and the Vatican City,
the Sovereign of Malta, National liberation
movement, Transnational corporation…
TK_05
/ Przypadki szczególne: Stolica Apostolska i
Watykan, Władca Malty, ruch narodowy
wyzwolenia, korporacja transnarodowa, ...
International organisations: the acquisition, nature
and consequences of legal personality /
Organizacje
międzynarodowe:
nabywanie,
charakter i konsekwencje osobowości prawnej
TK_06
Individuals: international criminal responsibility,
human right protection /
Jednostki: międzynarodowa odpowiedzialność
karna, ochrona praw człowieka
Peaceful settlement of disputes between States:
TK_07
Diplomatic means, inter-state courts and tribunals/

Reference to module
learning
outcomes/odniesienie
do efektów kształcenia
modułu
EUPIntL _01

EUPIntL _02
EUPIntL _03
EUPIntL _-04

EUPIntL _03-04

EUPIntL _04-05

EUPIntL _02-05

EUPIntL _02-05

EUPIntL _02-05
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TK_08

TK_09
TK_10

TK_11

Pokojowe rozstrzyganie sporów między państwami:
środki dyplomatyczne, sądy międzypaństwowe i
trybunały.
Diplomatic law: the Vienna Convention on
Diplomatic Relations, 1961, Consular privileges
and immunities: the Vienna Convention on
Consular Relations, 1963/
Prawo dyplomatyczne: Konwencja wiedeńska o
stosunkach dyplomatycznych, 1961, Przywileje
konsularne i immunitety: Konwencja wiedeńska o
stosunkach konsularnych, 1963 r.
Air and space law /
Prawo lotnicze i kosmiczne
The law of the sea /
Prawo morza
Collective security, individual self defense and
collective self security /
Bezpieczeństwo zbiorowe, samoobrona
indywidualna i zbiorowa

EUPIntL _02-05

EUPIntL _02-05
EUPIntL _02-05

EUPIntL _01-05

5. Zalecana literatura / Recommended literature:
M.N. Shaw, International law, fifth edition, Cambridge, 2003
C.F. Amerasinghe, Principle of the Institutional Law of International Organisations,
Cambridge, 1996
M. Akehurst, Custom as a source of International Law, 47 BYIL, 1974
B. Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals,
London, 1953
A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006;
R. Bierzanek, J. Symonides – Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003;
W. Czapliński, A. Wyrozumska – Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia
systemowe, Warszawa 2004;
M. Frankowska – Prawo traktatów, Warszawa 1997;
J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, wyd. 2.,
Warszawa 2011
J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 2.,
Warszawa 2011,
M. Muszyński, D.E. Harasimiuk, M. Kozak, Unia Europejska. Instytucje, polityki,
prawo, Warszawa 2012.
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć
Materiały są dostępne w bibliotece wydziałowej / Materials may be found in the Library of
the Faculty.
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7. Informacje dodatkowe / Additional Information
Odniesienie efektów kształcenia I treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć I
metod oceniania /
Reference of learning outcomes and learning content to teaching and learning methods
and assessment methods:
Nazwa modułu/Module title: Introduction to International Law
Symbol
efektu
Sposoby prowadzenia zajęć
kształcenia
Symbol treści kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
dla modułu/
realizowanych w trakcie
założonych efektów
Symbol of
zajęć/Symbol of module
kształcenia/Methods of
module
learning content
teaching and learning
learning
outcomes
Multimedia lecture and
EUPIntL _01 TK_01
international case study
Multimedia lecture and
EUPIntL _02 TK_02-10
international case study
Multimedia lecture and
EUPIntL_ 03 TK_02-03
international case study
Multimedia lecture and
EUPIntL _04 TK_02-04
international case study
Multimedia lecture and
EUPIntL_ 05 TK_03-04
international case study
Multimedia lecture and
EUPIntL_ 06 TK_03-04, TK_09-10
international case study
Multimedia lecture and
EUPIntL_ 07 TK_02-10
international case study
Multimedia lecture and
EUPIntL _08 TK_02-11
international case study

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego
efektów
kształcenia/Assesse
ment methods of
learning
achievement
Examination
Examination
Examination
Examination
Examination
Examination
Examination
Examination

Kryteria oceniania skali stosowanej w UAM/ Criteria for assessing the scale used in AMU
bardzo dobry (bdb; 5,0) very good (very good, 5.0)
dobry plus (+db; 4,5) good plus (+ db; 4.5)
dostateczny plus (+dst; 3,5) sufficient plus (+ dst; 3.5)
dostateczny (dst; 3,0) sufficient (dst, 3,0)
niedostateczny (ndst; 2,0) insufficient (ndst; 2.0)
Przewidywane obciążenia pracą studenta / Student workload (ECTS credits):
Module title: Introduction to International Law
Forma aktywności /
Average number of hours spent on each
Activity types
activity type
Godziny zajęć (wg planu studiów) z
30 hours
nauczycielem /
5

Contact hours with the teacher as specified in the
programme
Praca własna studenta 1 (przygotowanie do zajęć)
Student’s own work 1 (preparation for classes)
Praca własna student 2 (czytanie wskazanej
literatury) /
Student’s own work (reading the indicated
literature)
Praca własna student 3 (przygotowanie do
egzaminu) /
Student’s own work 3
Suma gadzin /
Total hours
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu /
Total ECTS credit for the module

15 hours

25 hours

20 hours
90
4
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