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Przedmiot: Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 
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FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i normami 

międzynarodowego prawa humanitarnego, przedstawienie ich stosowania i egzekwowania. Celem 

wykładu jest zapoznanie studentów z istotą międzynarodowego prawa humanitarnego, analiza 

uwarunkowań wpływających na jego rozwój oraz omówienie praktycznego stosowania norm i zasad 

wynikających z konwencji międzynarodowych i prawa zwyczajowego. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7U_W Student posiada wiedzę o istocie międzynarodowego 

prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, jego źródłach 

 i związkach z innymi dziedzinami prawa; 

- przeprowadzane  

w trakcie zajęć ankiety 

- dyskusja podczas 

ćwiczeń; 

- test zaliczający 

przedmiot; 

BN2_W04 P7U_W Student posiada wiedzę o normach prawnych 

wynikających z konwencji międzynarodowych i prawa 

zwyczajowego, a także świadomość konieczności 

stosowania ich w działalności zawodowej; 

- przeprowadzane  

w trakcie zajęć ankiety 

- dyskusja podczas 

ćwiczeń; 

- test zaliczający 

przedmiot; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U01 P7U_U Student potrafi opisać i interpretować zjawiska oraz 

procesy towarzyszące międzynarodowemu prawu 

humanitarnemu konfliktów zbrojnych; 

- dyskusja podczas 

ćwiczeń; 

BN2_U05 P7U_U Student potrafi zastosować normy międzynarodowego 

prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w sytuacjach 

praktycznych i planowaniu działań; 

- przeprowadzane  

w trakcie zajęć ankiety 

- dyskusja podczas 

ćwiczeń; 

- test zaliczający 

przedmiot; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7U_K Student jest gotów do oceny posiadanej wiedzy i 

umiejętności oraz dalszego samokształcenia w nowych 

sytuacjach zawodowych; 

- przeprowadzane  

w trakcie zajęć ankiety 

- dyskusja podczas 

ćwiczeń; 

BN2_K02 P7U_K Absolwent ma świadomość odpowiedzialności za 

stosowanie norm międzynarodowego prawa 

- przeprowadzane w 

trakcie zajęć ankiety; 



humanitarnego i ich znaczenia dla społeczeństwa; - dyskusja podczas 

ćwiczeń; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 24 

przygotowanie do ćwiczeń = 23 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 24 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM:79 

Liczba punktów  ECTS:3 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM:  

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

nie dotyczy 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: nie dotyczy 

- Rozwój i źródła międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych 

- Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych  

- Ochrona rannych, chorych i rozbitków w konfliktach zbrojnych 

- Pojęcie i ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych 

- Pojęcie i ochrona dóbr o charakterze cywilnym 

- Międzynarodowe prawo humanitarne a okupacja wojenna 

- Konflikty zbrojne międzynarodowe i nie międzynarodowe 

- Rola i zadania Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w sytuacji konfliktów zbrojnych 

- Metody i środki prowadzenia działań zbrojnych 

- Odpowiedzialność karna za zbrodnie wojenne 

Treści realizowane w formie e-learning: 
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METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

ćwiczenia z aktywnym uczestnictwem studentów 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE prezentacja, 

teksty konwencji międzynarodowych, 

znaki ochronne i oznaczenia stosowane w MPHKZ 

PROJEKT  Cel projektu: nie dotyczy 

Temat projektu: 

Forma projektu: 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Zaliczenie w formie testu 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 


