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Informacje o przedmiocie
Semestr

2

Liczba punktów ECTS do zdobycia

5

Typ przedmiotu

obowiązkowy

Język nauczania

polski

Sylabus opracował

dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
dr Justyna Węgrzyn

Formy zajęć
Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

Wykład

30

2

18

1,2

Ćwiczenia

30

2

18

1,2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawami i wolnościami człowieka, możliwością ich ograniczeń, a także z systemami ochrony wolności i praw człowieka zarówno
w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wymagania wstępne
Brak

Zakres tematyczny
1. Zagadnienia wprowadzające
2. Krajowy system ochrony praw człowieka
3. Uniwersalny system ochrony praw człowieka
4. Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy
5. Ochrona praw człowieka w systemie Unii Europejskiej

Metody kształcenia
Wykład konwencjonalny
Dyskusja
Praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

ma wiedzę na temat przysługujących człowiekowi wolności i praw, a także

K_W07

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

sposobów ich ochrony na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego

K_W08

kolokwium

Ćwiczenia

obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta
odpowiedź ustna
referat
test
praca w grupie

Opis efektu

Symbole efektów

potrafi zaproponować rozwiązania problemów związanych z ochroną praw

Metody weryfikacji

K_U11

człowieka wraz z uzasadnieniem

Forma zajęć

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

odpowiedź ustna

Ćwiczenia

praca w grupie
potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać zgodnie z zasadami prawa oraz

aktywność w trakcie zajęć

Wykład

etyki, dylematy związane z prawami człowieka, potrafi myśleć i działać w

K_K04

odpowiedź ustna

Ćwiczenia

sposób kreatywny

praca w grupie

Warunki zaliczenia
Wykład – aktywny udział w wykładzie, test.
Ćwiczenia – sprawdzian pisemny. Na ocenę końcową z ćwiczeń składa się wynik z kolokwium i aktywność na zajęciach (m.in. praca w grupach, referat). Ocena końcowa z
przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

72

48

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

70

94

Łącznie

142

142

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

3

Łącznie

5

5

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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