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Nazwa przedmiotu Prawo morskie

Jednostka prowadząca przedmiot
Nazwisko prowadzącego

ITiHM

Nazwa kierunku

MSG

Kod ECTS

14.3.E.SL.2386

Pkt.ECTS

2

Nazwa specjalności

MTiHM;

mgr Jakub Puszkarski, dr Dorota Pyć
Forma zajęć/Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

15

Konwersatoria

0

Laboratoria komputerowe

Forma aktywności
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym
konsultacje, egzaminy i inne):

Seminaria

0

Lektoraty

Rok i rodzaj studiów:

2 SS2,

50

Semestr:

4,

0

Status przedmiotu:

Obligatoryjny

50

Język wykładowy:

polski

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna
praca studenta):
Sumaryczna liczba godzin:

0

0

Sposób realizacji zajęć Zajęcia w sali dydaktycznej.
Metody dydaktyczne

Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
Dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych, Aktywność w grupach, współpraca, Studia przypadków,
Projekty indywidualne,
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Wymagania formalne

Brak

Wymagania wstepne

Brak
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny

Sposób zaliczenia
Kryteria oceny

Zaliczenie na ocenę
Osiągnięcia studenta, w tym wyniki zaliczeń i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych
efektów kształcenia wyraża się w ocenach zgodnie z Regulaminem studiów.
Cele przedmiotu

Pozyskanie ogólnej wiedzy o prawie morskim, wyeksponowanie specyfiki regulacji morskiej działalności żeglugowej,
wyjaśnienie funkcjonowania instytucji prawa morskiego przez pryzmat rozwiązań prawnych o charakterze międzynarodowym.
Efekty uczenia się
Wiedza

MSG2_W04 ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę szczegółową z zakresu wybranej specjalności na
kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze
MSG2_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych reguł i norm (prawnych, organizacyjnych,
etycznych) organizujących struktury i instytucje ekonomiczne (w szczególności te, które
funkcjonują na rynku międzynarodowym) i rządzących nimi prawidłowościach, a także o
ich źródłach, naturze i zmianach
Weryfikacja efektów uczenia się - Wiedza

Efekty
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X

X

X

X
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X

X

X

X

X

Umiejętności

MSG2_U02

umie wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, w odniesieniu do funkcjonowania
podmiotów gospodarczych na rynku międzynarodowym (w powiązaniu z wybraną
specjalnością na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze)

MSG2_U06

umie wykorzystywać wiedzę do podejmowania nowych wyzwań, do samodzielnego
rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy zawodowej, związanych z
funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i
politycznych; charakteryzuje się krytycznym podejściem
Weryfikacja efektów uczenia się - Umiejętności
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Kompetencje

MSG2_K02

potrafi współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe, posiada
umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych; ma świadomość
odpowiedzialności za pracę własną i ponoszenia odpowiedzialności przed
współpracownikami za wspólnie realizowane badania i projekty

MSG2_K05

potrafi efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji grupowych zadań
projektowych dotyczących funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych oraz
gospodarki, jako całości w warunkach postępującego umiędzynarodawiania działalności
gospodarczej i rozwoju procesów integracyjnych
Weryfikacja efektów uczenia się - Kompetencje
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Treści programowe
1. Prawo morskie i prawo morza: definicje i cechy szczególne, cel i zakres, przedmiot, podmioty, źródła prawa oraz
jurysdykcja.
2. Polskie obszary morskie, prawa i obowiązki państwa nadbrzeżnego. Struktura, zadania i kompetencje organów administracji
morskiej (inspekcja morska, bandery i portu), uznana organizacja.
3. Pojęcie i charakter prawny statku morskiego, zdatność statku do żeglugi, przynależność statku morskiego, własność statku
morskiego, warunki rejestracji statku morskiego.
4. Pozycja prawna kapitana statku morskiego.
5. Standardy prawne zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki.
6. Wypadki morskie i incydenty morskie. Izby morskie.
7. Umowy o korzystanie z cudzego statku.
8. Przewóz pasażerów i ich bagażu morzem, ogólne warunki umowy, bilet, prawa i obowiązki stron umowy, odpowiedzialność
przewoźnika.
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Literatura obowiązkowa:
J. Łopuski (red.), praca zbior., Prawo morskie, tom I i II, Toruń-Bydgoszcz, 1996-2000
Leksykon prawa morskiego. 100 podstawowych pojęć [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, Warszawa 2020
M. H. Koziński, Morskie prawo publiczne, Gdynia 2015
"Prawo Morskie", roczniki Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk - od 2011 roku dostępne w formie elektronicznej na
stronie PAN w zakładce: Czasopisma
Kodeks morski. Komentarz [red:] D. Pyć, I. Zużewicz - Wiewiórowska, System Informacji Prawnej LEX, 2012
Literatura uzupełniająca:
J. Młynarczyk, Prawo morskie, Gdańsk 2002
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Gdańsk;
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International Law - 2016, [wydanie 2017], vol. 36, s. 247-255;
M.L. McConnell, D. Devlin, C. Doumbia-Henry, The Maritime Labour Convention, 2006: A Legal Primer to an Emerging
International Regime, Martinus Nijhoff Publishers Leiden-Boston, 2011;
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Hodges S., What is a Seaworthy Vessel? (w:) red. K. Rawson, The Carriage of Bulk Oil And Chemicals at Sea, 1994;
Margetson N.J., Duties of the Carrier (w:) red. M.L. Hendrikse, N.H. Margetson, N.J. Margetson, Claims under Bills of Lading.
Aspects of Maritime Law, Wolters Kluwer 2008.
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