
23. Prawo międzynarodowe 

 

 
 

OPIS  PRZEDMIOTU 

KIERUNEK Turystyka i rekreacja  

SPECJALNOŚĆ Turystyka międzynarodowa   

TRYB STUDIÓW Stacjonarny / niestacjonarny 

SEMESTR 5 

 
Nazwa przedmiotu Prawo międzynarodowe MPR_4_23 

Wymiar godzinowy 
poszczególnych form 
zajęć 

Studia stacjonarne – 30 
Studia niestacjonarne – 30 

 wykłady Studia stacjonarne – 10 
Studia niestacjonarne – 10 

 inne formy Studia stacjonarne – 20 
Studia niestacjonarne - 20 

 

Cele kształcenia:  Posługiwanie się  pojęciami i terminologią z dziedziny prawa 
międzynarodowego publicznego. 

 Rozumienie mechanizmów działania oraz roli prawa 
międzynarodowego we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych, w polityce zagranicznej i wewnętrznej państwa.  

 Znajomość podstawowych zagadnień z poszczególnych dziedzin 
prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
traktatów,  prawa dyplomatycznego, prawa konsularnego, prawa morza 
i prawa przestrzeni powietrznej.  

 Rozumienie zasad funkcjonowania systemu prawnego Unii 
Europejskiej. 

 

Efekty kształcenia dla 
przedmiotu 

 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie 
efektów 

kształcenia dla 
programu 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
obszaru 

EK_W01 

przedstawić istotę prawa międzynarodowego, 
wskazać jego źródła i dokonać systematyki prawa 
w tych obszarach, zna zasady interpretacji tego 
prawa i zasady jego stosowania w obszarze 
turystyki i rekreacji. 

K_W17 P6S_WK 

EK_W02 

zaprezentować wiedzę na temat rozwiązań 
prawnych o charakterze międzynarodowym, w 
obszarze turystyki i rekreacji, dostrzec związki 
i zależności między prawem krajowym a prawem 
międzynarodowym i europejskim w zakresie 
turystyki i rekreacji. 

K_W19 
P6S_WK 

 

EK_U03 
ukazać specyfikę prawnych uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej aktywności związanych z 
turystyką i rekreacją, potrafi dokonać oceny 

K_U11 P6S_UO 



zgodności prawa polskiego z prawem 
międzynarodowym w obszarze turystyki i rekreacji.  

EK_U04 

interpretować przepisy prawne regulujące różne 
kwestie z zakresu działalności turystycznej i 
rekreacyjnej na gruncie krajowym i w środowisku 
międzynarodowym, a także potrafi identyfikować 
relacje między różnymi podmiotami turystyki i 
rekreacji a innymi instytucjami gospodarczymi 
i społecznymi, które tworzą ich otoczenie w skali 
krajowej i międzynarodowej. 

K_U05 P6S_UW 

EK_K05 

oceniać i analizować nowe sytuacje i problemy w 
zakresie prawnych uwarunkowań problemów 
ujawnianych w zakresie turystyki i rekreacji   w 
stosunkach wewnątrzkrajowych i na płaszczyźnie 
międzynarodowej. 

K_K10 P6S_KR 

EK_K06 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego, jest przygotowany do 
podjęcia studiów drugiego stopnia 

K_K01 
 

P6S_KK 
 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Odniesienie 
do efektów 

kształcenia dla 
przedmiotu 

 Wykłady/Ćwiczenia  

T_01 

 
 
Specyfika społeczności międzynarodowej.  
 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_02 

 
 
Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_03 

 
 
Podstawowe obszary prawa międzynarodowego.  
 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_04 

 
 
Źródła prawa międzynarodowego.  
 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_05 

 
 
Podmioty prawa międzynarodowego.  
 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_06 

 
 
Terytorium państwa.  
 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 



K_K06 

T_07 

 
 
Ludność państwa w prawie międzynarodowym.  
 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_08 

 
Wewnętrzne i zewnętrzne organy państwa – ich rola w stosunkach 
międzynarodowych.  
 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_09 

 
 
Prawo dyplomatyczne i konsularne.  
 

K_W01 
K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_10 

 
 
Załatwianie sporów międzynarodowych.  
 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_11 

 
 
Prawo konfliktów zbrojnych.  
 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_12 

 
 
Organizacje międzynarodowe.  
 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_13 

 
 
Status Unii Europejskiej w prawie międzynarodowym.  
 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_14 

 
 
Podstawowe zagadnienia prawa unijnego (pierwotne i wtórne prawo 
UE). 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

T_15 

 
 
Traktaty założycielskie, ich modyfikacje i uzupełnienia. 

K_W02 
K_U03 
K_U04 
K_K05 
K_K06 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć Treści kształcenia i 
programowe 

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień  

Wykład konwersatoryjny T_05, T_10 

Wykład problemowy  

Wykład informacyjny 
T_01 – 04, T_06, T_07, 

T_09, T_11, T_13 

Dyskusja T_08 



Praca z tekstem T_14, T_15 

Metoda analizy przypadków  

Uczenie problemowe (Problem-based learning)  

Gra dydaktyczna/symulacyjna  

Metoda ćwiczeniowa  

Metoda warsztatowa  

Metoda projektu  

Prezentacja multimedialna T_12 

Demonstracje dźwiękowe i/lub video  

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika 
drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”) 

 

Inne (jakie?) – …  

…  

 

Kryteria oceny 
w odniesieniu do 
poszczególnych 
efektów kształcenia 

 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK_W01 

Student/ka nie potrafi 
przedstawić istoty 
prawa 
międzynarodowego, 
wskazać jego źródła i 
dokonać systematyki 
prawa w tych 
obszarach, nie zna 
zasad interpretacji 
tego prawa i zasad 
jego stosowania w 
obszarze turystyki i 
rekreacji. 

Student/ka w stopniu 
podstawowym potrafi 
przedstawić istotę 
prawa 
międzynarodowego, 
wskazać jego źródła i 
dokonać systematyki 
prawa w tych 
obszarach, zna zasady 
interpretacji tego prawa 
i zasady jego 
stosowania w obszarze 
turystyki i rekreacji. 

Student/ka w stopniu 
dobrym potrafi 
przedstawić istotę 
prawa 
międzynarodowego, 
wskazać jego źródła i 
dokonać systematyki 
prawa w tych 
obszarach, zna 
zasady interpretacji 
tego prawa i zasady 
jego stosowania w 
obszarze turystyki i 
rekreacji. 

Student/ka w stopniu 
pełnym potrafi 
przedstawić istotę 
prawa 
międzynarodowego, 
wskazać jego źródła i 
dokonać systematyki 
prawa w tych 
obszarach, zna zasady 
interpretacji tego prawa 
i zasady jego 
stosowania w obszarze 
turystyki i rekreacji. 

EK_W02 

Student/ka nie potrafi 
zaprezentować wiedzy 
na temat rozwiązań 
prawnych o 
charakterze 
międzynarodowym, w 
obszarze turystyki i 
rekreacji, nie potrafi 
dostrzec związków 
i zależności między 
prawem krajowym a 
prawem 
międzynarodowym i 
europejskim w 
zakresie turystyki i 
rekreacji. 

Student/ka w stopniu 
podstawowym potrafi 
zaprezentować wiedzę 
na temat rozwiązań 
prawnych o 
charakterze 
międzynarodowym, w 
obszarze turystyki i 
rekreacji, dostrzec 
związki i zależności 
między prawem 
krajowym a prawem 
międzynarodowym i 
europejskim w zakresie 
turystyki i rekreacji. 

Student/ka w stopniu 
dobrym potrafi 
zaprezentować wiedzę 
na temat rozwiązań 
prawnych o 
charakterze 
międzynarodowym, w 
obszarze turystyki i 
rekreacji, dostrzec 
związki i zależności 
między prawem 
krajowym a prawem 
międzynarodowym i 
europejskim w 
zakresie turystyki i 
rekreacji. 

Student/ka w stopniu 
pełnym potrafi 
zaprezentować wiedzę 
na temat rozwiązań 
prawnych o 
charakterze 
międzynarodowym, w 
obszarze turystyki i 
rekreacji, dostrzec 
związki i zależności 
między prawem 
krajowym a prawem 
międzynarodowym i 
europejskim w zakresie 
turystyki i rekreacji. 

EK_U03 

Student/ka nie potrafi 
ukazać specyfiki 
prawnych 
uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej 
aktywności 
związanych z turystyką 
i rekreacją, nie potrafi 
dokonać oceny 
zgodności prawa 

Student/ka w stopniu 
podstawowym potrafi 
ukazać specyfikę 
prawnych 
uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej 
aktywności związanych 
z turystyką i rekreacją, 
potrafi dokonać oceny 
zgodności prawa 

Student/ka w stopniu 
dobrym potrafi ukazać 
specyfikę prawnych 
uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej 
aktywności 
związanych z 
turystyką i rekreacją, 
potrafi dokonać oceny 
zgodności prawa 

Student/ka w stopniu 
pełnym potrafi ukazać 
specyfikę prawnych 
uwarunkowań różnych 
obszarów ludzkiej 
aktywności związanych 
z turystyką i rekreacją, 
potrafi dokonać oceny 
zgodności prawa 
polskiego z prawem 



polskiego z prawem 
międzynarodowym w 
obszarze turystyki i 
rekreacji 

polskiego z prawem 
międzynarodowym w 
obszarze turystyki i 
rekreacji 

polskiego z prawem 
międzynarodowym w 
obszarze turystyki i 
rekreacji 

międzynarodowym w 
obszarze turystyki i 
rekreacji 

EK_U04 

Student/ka nie potrafi 
interpretować przepisy 
prawna regulujące 
różne kwestie z 
zakresu działalności 
turystycznej i 
rekreacyjnej na 
gruncie krajowym i w 
środowisku 
międzynarodowym, a 
także nie potrafi 
identyfikować relacji 
między różnymi 
podmiotami turystyki i 
rekreacji a innymi 
instytucjami 
gospodarczymi 
i społecznymi, które 
tworzą ich otoczenie w 
skali krajowej 
i międzynarodowej. 

Student/ka w stopniu 
podstawowym potrafi 
interpretować przepisy 
prawne regulujące 
różne kwestie z 
zakresu działalności 
turystycznej i 
rekreacyjnej na gruncie 
krajowym i w 
środowisku 
międzynarodowym, a 
także potrafi 
identyfikować relacje 
między różnymi 
podmiotami turystyki i 
rekreacji a innymi 
instytucjami 
gospodarczymi 
i społecznymi, które 
tworzą ich otoczenie w 
skali krajowej 
i międzynarodowej. 

Student/ka stopniu 
dobrym potrafi 
interpretować przepisy 
prawne regulujące 
różne kwestie z 
zakresu działalności 
turystycznej i 
rekreacyjnej na 
gruncie krajowym i w 
środowisku 
międzynarodowym, a 
także potrafi 
identyfikować relacje 
między różnymi 
podmiotami turystyki i 
rekreacji a innymi 
instytucjami 
gospodarczymi 
i społecznymi, które 
tworzą ich otoczenie w 
skali krajowej 
i międzynarodowej. 

Student/ka stopniu 
pełnym potrafi 
interpretować przepisy 
prawne regulujące 
różne kwestie z 
zakresu działalności 
turystycznej i 
rekreacyjnej na gruncie 
krajowym i w 
środowisku 
międzynarodowym, a 
także potrafi 
identyfikować relacje 
między różnymi 
podmiotami turystyki i 
rekreacji a innymi 
instytucjami 
gospodarczymi 
i społecznymi, które 
tworzą ich otoczenie w 
skali krajowej 
i międzynarodowej. 

EK_U05 

Student/ka nie potrafi 
oceniać i analizować 
nowych sytuacji i 
problemów w zakresie 
prawnych 
uwarunkowań 
ujawnianych w 
zakresie turystyki i 
rekreacji   w 
stosunkach 
wewnątrzkrajowych i 
na płaszczyźnie 
międzynarodowej. 

Student/ka w stopniu 
podstawowym potrafi 
oceniać i analizować 
nowe sytuacje i 
problemy w zakresie 
prawnych 
uwarunkowań 
problemów 
ujawnianych w zakresie 
turystyki i rekreacji   w 
stosunkach 
wewnątrzkrajowych i na 
płaszczyźnie 
międzynarodowej. 

Student/ka w stopniu 
dobrym potrafi oceniać 
i analizować nowe 
sytuacje i problemy w 
zakresie prawnych 
uwarunkowań 
problemów 
ujawnianych w 
zakresie turystyki i 
rekreacji   w 
stosunkach 
wewnątrzkrajowych i 
na płaszczyźnie 
międzynarodowej. 

Student/ka w stopniu 
pełnym potrafi oceniać i 
analizować nowe 
sytuacje i problemy w 
zakresie prawnych 
uwarunkowań 
problemów 
ujawnianych w zakresie 
turystyki i rekreacji   w 
stosunkach 
wewnątrzkrajowych i 
na płaszczyźnie 
międzynarodowej. 

EK_K06 

Student/ka nie ma 
świadomości poziomu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, nie 
rozumie potrzeby 
ciągłego rozwoju 
osobistego i 
zawodowego, nie jest 
przygotowany do 
podjęcia studiów 
drugiego stopnia 

Student/ka w 
podstawowym zakresie 
ma świadomość 
poziomu swojej wiedzy 
i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego 
rozwoju osobistego i 
zawodowego, jest 
przygotowany do 
podjęcia studiów 
drugiego stopnia 

Student/ka na 
poziomie 
zaawansowanym ma 
świadomość poziomu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego 
rozwoju osobistego i 
zawodowego, jest 
przygotowany do 
podjęcia studiów 
drugiego stopnia 

Student/ka w stopniu 
bardzo dobrym  ma 
świadomość poziomu 
swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego 
rozwoju osobistego i 
zawodowego, jest 
przygotowany do 
podjęcia studiów 
drugiego stopnia 

 

Weryfikacja efektów kształcenia 

Symbole 
EK dla modułuzajęć/przedmiotu 

W01 W02 U03 U04 K05 K06 

Egzamin pisemny X X X X   

Egzamin ustny       

Zaliczenie pisemne       

Zaliczenie ustne       

Kolokwium pisemne       

Kolokwium ustne       



Test       

Projekt       

Praca pisemna       

Raport       

Prezentacja multimedialna X X X X X X 

Praca podczas ćwiczeń X X X X X X 

Inne (jakie?) - …       

 
Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta Stacjonarne Niestacjonarne 

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i studentów) 10 10 

2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i 

studentów) 
20 20 

3. Konsultacje z nauczycielem 20 20 

Razem 1+2+3 50 50 

4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)   

5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe, 

przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu) 
50 50 

Razem 4+5 50 50 

SUMA 1+2+3+4+5 100 100 

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów 4 

 
 

Literatura podstawowa  R. Bierzanek, J. Simonides. Prawo międzynarodowe publiczne. 
Warszawa 2005; 

 Z. Czachór, Cz. Mojsiewicz. Leksykon Unii Europejskiej. Wrocław 
2002; 

 J. Sozański. Prawo wspólnot i Unii 

Literatura uzupełniająca  W. Góralczyk, S. Sawicki. Prawo międzynarodowe publiczne w 
zarysie. Warszawa 2007; 

 E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. Unia Europejska (tom I). 
Warszawa 2004. 

 

 


