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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 
 
I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 
 

1. Jednostka prowadząca kierunek 
studiów 

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 
3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Prawo międzynarodowe publiczne 

7. Kod zajęć K 08 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe   

9. Status zajęć Obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w 
harmonogramie realizacji zajęć Semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 3 

13. Koordynator zajęć dr Agnieszka Pieniążek   
14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć  
 
2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 
studiów 

Wykład 
W 

Ćwiczenia 
C 

Konwersatorium 
K 

Laboratorium 
L 

Projekt 
P 

Praktyka 
PZ 

Inne 

30 15 - - - - - 
 
3. Cele zajęć 
 
C 1 - student nabywa wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, podmiotach 
prawa międzynarodowego, źródłach i jego systematyki oraz sposobów jej praktycznego 
zastosowania; 
C 2 - student potrafi opisać i zrealizować główne etapy i zagadnienia obrotu prawa 
międzynarodowego publicznego w stosunkach międzynarodowych, rodzajów i trybów 
zawierania umów międzynarodowych, zastrzeżeń i wyłączeń oraz prawidłowo interpretować 
otrzymaną wiedzę, 
C 3 - student zdobywa umiejętności formułowania i analizowania problemów wynikających z 
zakresu programowego przedmiotu, istoty i znaczenia prawa międzynarodowego w 
kształtowaniu stosunków międzynarodowych jako ich regulatora, jest przygotowany do 
konwersacji na temat podstawowych zagadnień problemowych tego prawa. 
 
4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji  
Przedmiot wymaga podstawowej wiedzy z zakresu nauki o państwie i prawie oraz prawa 
konstytucyjnego.  
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5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 
 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 
do kierunkowych 

efektów uczenia się - 
identyfikator 
kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 Ma podstawową wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego 
publicznego i jego terminologii.   K_W01 

W_02 Ma podstawową wiedzę o normach, regułach i zasadach prawa 
międzynarodowego publicznego.  K_W07 

U_01 
Potrafi opisać i zrealizować główne etapy i zagadnienia obrotu 
prawa międzynarodowego publicznego w stosunkach 
międzynarodowych. 

K_U01  

U_02 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów 
związanych z rodzajem i trybem zawierania umów 
międzynarodowych, zastrzeżeń i wyłączeń.  

K_U02 
K_U06 
K_U07 
K_U08 

K_01 
Posiada umiejętność prowadzenia krytycznej dyskusji i 
argumentacji z zakresu problematyki prawa międzynarodowego 
publicznego. 

K_K06 
K_K07 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  
(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 

Wykład 

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

W1 

Wprowadzenie do problematyki prawa międzynarodowego: pojęcie prawa 
międzynarodowego, funkcje prawa międzynarodowego, cechy 
charakterystyczne prawa międzynarodowego, prawo międzynarodowe a prawo 
wewnętrzne. 
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W2 

Podmioty prawa międzynarodowego: pojęcie państwa jako podmiotu prawa 
międzynarodowego, uznanie państwa, formy uznania, skutki uznania państwa 
w obrocie prawa międzynarodowego, państwo w stosunkach 
międzynarodowych. 
Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa: organizacje 
międzynarodowe, niesuwerenne organizacje terytorialne, Watykan-Stolica 
Apostolska, naród, powstańcy i strona wojująca, osoby fizyczne i osoby 
prawne.  
Uznanie podmiotów prawa międzynarodowego innych niż państwa.  
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W3 

Źródła prawa międzynarodowego: pojęcie źródeł prawa międzynarodowego, 
umowa międzynarodowa, zwyczaj, uchwały normatywne organizacji 
międzynarodowych. Kodyfikacja prawa międzynarodowego. Prawo 
wspólnotowe stanowiące integralną części prawa międzynarodowego. 

 
 
4 

 
 
 

W4 

Umowy międzynarodowe jako podstawowe źródło prawa międzynarodowego 
tworzonego przez strony. Zawieranie umów w trybie prostym i złożonym, 
rokowania, przyjęcie tekstu, ustalanie autentyczności, zatwierdzenie, 
ratyfikacja, suweren w ratyfikacji traktatów, zastrzeżenie, sprzeciw zwykły i 
kwalifikowany, wyłączenia. 
Rodzaje umów międzynarodowych.  
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Formy ratyfikacji umów międzynarodowych. 

 
W5 

Zwyczaj międzynarodowy, pojęcie, znaczenie i elementy. Podział norm 
zwyczajowych. Sposoby powstania normy zwyczajowej. Sprzeciw wobec 
praktyki stosowania normy prawa zwyczajowego (persistent objector). 

 
3 

 
 

W6 Stosunki, zdarzenia i akty prawno międzynarodowe  
2 

 
 

W7 Odpowiedzialność międzynarodowa. Odpowiedzialność państwa i jednostek.   
2 

 
 

W8 Terytorium w prawie międzynarodowym. Terytorium państwowe i 
zwierzchnictwo terytorialne. Nabycie terytorium. Granice terytorium.  

2 
 

 
 

W9 
Ludność państwa – obywatele i cudzoziemcy. Międzynarodowy ruch osobowy. 
Ekstradycja i azyl.  

2 
 
 

 
 
 

W10 
Sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Rola i znaczenie trybunałów 
międzynarodowych i arbitrażowych w rozstrzyganiu sporów wynikających z 
wykonania postanowień zawartych umów międzynarodowych. 

 
2 
 

 
 
 

W11 
Prawo przeciwwojenne – zakaz agresji i bezpieczeństwo zbiorowe. 
Prawo konfliktów zbrojnych – pojęcie wojny i konfliktu zbrojnego, prawo 
wojenne i jego obowiązywanie, źródła prawa wojennego.  

 
2 

 
 

 Razem      30      
 
 

Ćwiczenia  

Lp. Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 
godzin 

C1 

Budowa i etapy zawierania umowy międzynarodowej, tytuł, inwokacja, 
intytulacja, preambuła, narracja, część merytoryczna, koroboracja, rozpoczęcie 
i prowadzenie negocjacji, przyjęcie tekstu umowy- parafowanie, wyrażenie 
zgody na podpisane umowy, podpisanie. 

 
3 

C2 
Pełnomocnictwa w prawie międzynarodowym. Skutki i następstwa 
przekroczenie zakresu umocowania, uznanie za prawnie skuteczne przez 
późniejsze zatwierdzenie. 

 
3 
 

C3 
Wejście w życie umowy międzynarodowej, wymiana dokumentów 
ratyfikacyjnych, złożenie dokumentów ratyfikowanych przez określoną liczbę 
państw, podpisane umowy z datą określoną w umowie, klauzule ratyfikacyjne. 

3 

C4 

Przestrzeganie, wykonanie  i stosowanie umów międzynarodowych (pacta sunt 
servanda), aspekt czasowy, terytorialny, następstwo traktatów (lex posteriori 
derogat legi priori). Przyczyny nieważności formalnej umowy 
międzynarodowej. 

3 

C5 Wygaśnięcie umowy międzynarodowej – przyczyny i skutki  
Wypowiedzenie umowy międzynarodowej. 

 
3 

 Razem 15 

 
7. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie 
Inne 

(ocena 
aktywnoś
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ci) 

W_01  X X     

W_02  X X     

U_01       X 

U_02       X 

K_01       X 
 
8. Narzędzia dydaktyczne 
Symbol Forma zajęć 
N1 – Metody podające – wykład informacyjny W1-W11 
N2 – Metody poddające – objaśnienie lub 
wyjaśnienie  

W1-W11 

N3 – Metody poddające – opis  W1-W11 
N4 – Metody problemowe – aktywizujące – 
metoda przypadków 

C1-C5 

N5 – Metody problemowe – aktywizujące – 
dyskusja dydaktyczna  

C1-C5 

 
9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 
9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 
F1 Kolokwium 
F2 Egzamin 
F3 Ocena aktywności  

 
Ocena podsumowująca 
 

 

 
 
9.2. Kryteria oceny 
 

Sy
m

 
sy

m
bo

l 
ef

ek
tu

 
uc

ze
ni

a 
si

ę Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 
 

Zna problematykę 
i  terminologię 
prawa 
międzynarodoweg
o publicznego w 
stopniu bardzo 
podstawowym 
zaliczenie  
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Zna problematykę 
i  terminologię 
prawa 
międzynarodoweg
o publicznego w 
stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Zna problematykę 
i  terminologię 
prawa 
międzynarodoweg
o publicznego w 
stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 
 

Zna problematykę 
i  terminologię 
prawa 
międzynarodoweg
o publicznego w 
stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Zna problematykę i  
terminologię prawa 
międzynarodowego 
publicznego w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 
 

P1 zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej zwykłej 
(F1+F3) 

P2 zaliczenie wykładów na podstawie zdanego 
egzaminu – F2 
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W_02 

Ma bardzo 
podstawową 
wiedzę o normach, 
regułach i 
zasadach prawa 
międzynarodoweg
o publicznego 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 

Ma podstawową 
wiedzę o normach, 
regułach i 
zasadach prawa 
międzynarodoweg
o publicznego 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Ma średnią wiedzę 
o normach, 
regułach i 
zasadach prawa 
międzynarodoweg
o publicznego 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Ma dużą wiedzę o 
normach, regułach 
i zasadach prawa 
międzynarodoweg
o publicznego 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 

Ma bardzo dużą 
wiedzę o normach, 
regułach i zasadach 
prawa 
międzynarodowego 
publicznego 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

U_01 
 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
w rozwiązywaniu 
problemów 
związanych z 
materią 
wykładanego 
przedmiotu prawo 
międzynarodowe 
publiczne, roli i 
znaczenia tego 
prawa w 
kształtowaniu  
poprawnych 
stosunków 
międzynarodowyc
h pomiędzy 
podmiotami tego 
prawa w stopniu  
bardzo 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt. 
 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
w rozwiązywaniu 
problemów 
związanych z 
problemami 
funkcjonowania w 
obrocie prawa 
międzynarodoweg
o publicznego, 
podmiotów tego 
prawa ,ładu 
międzynarodoweg
o i zasad 
współistnienia 
państw w stopniu 
podstawowym 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 
 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
i praktyczną w 
rozwiązywaniu 
problemów 
związanych z 
istotą 
funkcjonowania w 
przestrzeni 
międzynarodowej 
prawa 
międzynarodoweg
o publicznego w 
stopniu średnim 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 
 

Potrafi 
wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
i praktyczną 
ugruntowaną  w 
rozwiązywaniu 
casusów oraz 
interpretacji  
problemów 
związanych z 
materią 
przedmiotu w 
stopniu 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt. 
 

Potrafi wykorzystać 
wiedzę teoretyczną 
i praktyczną w 
rozwiązywaniu 
problemów 
wynikających i 
związanych z 
wykładanym 
przedmiotem prawo 
międzynarodowe 
publiczne, 
prowadzi z 
powodzeniem 
dyskurs 
problemowo-
panelowy  z 
zakresu tematyki 
przedmiotu w 
stopniu bardzo 
zaawansowanym 
zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 
 

U_02 
 

Potrafi w stopniu 
bardzo 
podstawowym 
wykorzystać 
zdobytą wiedzę do 
rozstrzygania 
problemów 
dotyczących trybu 
zawierania umów 
międzynarodowyc
h, zastrzeżeń i 
wyłączeń 
zaliczenie 
przedmiotu: 51%-
60% pkt 

Potrafi w stopniu 
podstawowym 
wykorzystać 
zdobytą wiedzę do 
rozstrzygania 
problemów 
dotyczących trybu 
zawierania umów 
międzynarodowyc
h, zastrzeżeń i 
wyłączeń 
zaliczenie 
przedmiotu: 61%-
70% pkt. 

Potrafi w 
znacznym stopniu 
wykorzystać 
zdobytą wiedzę do 
rozstrzygania 
problemów 
dotyczących trybu 
zawierania umów 
międzynarodowyc
h, zastrzeżeń i 
wyłączeń 
zaliczenie 
przedmiotu: 71%-
80% pkt. 

Potrafi w dużym 
stopniu 
wykorzystać 
zdobytą wiedzę do 
rozstrzygania 
problemów 
dotyczących trybu 
zawierania umów 
międzynarodowyc
h, zastrzeżeń i 
wyłączeń 
zaliczenie 
przedmiotu: 81% - 
90% pkt 

Potrafi w bardzo 
dużym stopniu 
wykorzystać 
zdobytą wiedzę do 
rozstrzygania 
problemów 
dotyczących trybu 
zawierania umów 
międzynarodowych
, zastrzeżeń i 
wyłączeń zaliczenie 
przedmiotu: 91% - 
100% pkt. 

K_01 
 

Jest świadomy roli 
i znaczenia 
zdobytej i 
ugruntowanej 
wiedzy w 
rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie 
wykładanego 
przedmiotu,  

Jest świadomy 
znaczenia  
zdobytej wiedzy w 
rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
zakresie 
kształtowania 
stosunków 
międzynarodowyc
h  przez 

Jest świadomy 
znaczenia  i 
niezbędności 
posiadanej i 
ugruntowanej 
wiedzy z zakresu 
materii prawa 
międzynarodoweg
o publicznego, 
pozwalającego 
poznać aktualne 

Jest świadomy 
znaczenia zdobytej 
i 
usystematyzowane
j wiedzy z zakresu 
prawa 
międzynarodoweg
o publicznego  w 
rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów 

Jest świadomy roli i 
znaczenia zdobytej 
i ugruntowanej  
wiedzy z zakresu 
prawa 
międzynarodowego 
publicznego w 
rozwiązywaniu 
praktycznych, 
nawarstwionych 
problemów 
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prowadzi dyskusję 
i argumentację 
oraz ocenia  
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne 

rozwiązania 
prawne prawa 
międzynarodoweg
o publicznego 
kształtowane przez 
podmioty tego 
prawa, prowadzi 
dyskusję i 
argumentację oraz 
ocenia krytycznie 
wiedzę i 
umiejętności 
własne 

wydarzenia w 
rozwiązywaniu 
praktycznych 
problemów w 
kształtowaniu 
poprawnych 
stosunków 
międzynarodowy
mi, prowadzi 
dyskusję i 
argumentację, 
ocenia krytycznie 
wiedzę i 
umiejętności 
własne, dąży do 
poznania nowych 
rozwiązań 

istniejących w 
kohabitacji 
podmiotów tego 
prawa, oceniając 
krytycznie wiedzę 
i umiejętności 
własne, prowadzi 
dyskusję i 
argumentację,  
dążąc do poznania 
nowych rozwiązań 

związanych z 
pokojowym 
współistnieniem 
państw i 
utrzymania ładu 
międzynarodowego
, oceniając 
krytycznie wiedzę i 
umiejętności 
własne, prowadząc 
dyskusję i 
argumentację,  
dążąc do poznania 
nowych rozwiązań  
 

 
10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 
 
Literatura podstawowa:  
1. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, 2017.  

2. Horodyski J., Prawo międzynarodowe publiczne. Repetytorium, Wolters Kluwer, 2008. 

3. Zawidzka-Łojek A., Łazowski A., Sonczyk B., Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, 

2018.  

 
Literatura uzupełniająca: 
1.Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wolters Kluwer 2017. 

2.Kleczkowska A., Użycie siły zbrojnej między państwami  w świetle międzynarodowego prawa 

zwyczajowego, Wydawnictwo naukowe Scholar, 2018. 

3. Myszona-Kostrzewa K., Mikos-Skuza E., Poczobut J., Prawo Międzynarodowe, Wolters 

Kluwer, 2012. 

 

11. Macierz realizacji zajęć 
Symbol 
efektu 
uczenia się 

Odniesienie efektu 
do efektów zde-
finiowanych dla 
programu 

Cele 
zajęć 

Treści 
programowe 

Narzędzia 
dydaktyczne Sposoby oceny 

W_01 K_W01 C1 W1-W11 
C1-C5 

N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

W_02 K_W07 C1 W1-W11 
C1-C5 

N1, N2, N3, 
N4, N5 

F1, F2 

U_01 K_U01 C2 C1-C5 N4, N5 F3 
U_02 K_U02 

K_U06 
K_U07 
K_U08 

C2 C1-C5 N4, N5  F3 

K_01 K_K06 
K_K07 

C3 C1-C5 N4, N5 F3 
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12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Średnia liczba godzin 
na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  30 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach - 

Udział w praktyce zawodowej - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  1 

Udział w konsultacjach 1 

Suma godzin kontaktowych 47 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 5 
Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne 8 

Wykonanie projektu  15 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów - 

Suma godzin pracy własnej studenta 28 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 3 
Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 
praktyczne 38 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne 1,5 

 
 
 
13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:        
 
 
Dyrektor Instytutu: 

 
 
 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia  ……………………… 


