
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo humanitarne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Humanitarian Law 

Kierunek studiów Bezpieczeństwo Narodowe  

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II  

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o polityce i administracji 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  
Dr hab. Krzysztof Motyka 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium 30 II 

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość międzynarodowego prawa publicznego: poziom podstawowy 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu międzynarodowego prawa 

humanitarnego, - zapoznanie studentów z genezą i rozwojem prawa humanitarnego, - 

zapoznanie studentów ze źródłami prawa humanitarnego, - wyjaśnienie studentom zasad 

prawa humanitarnego, - zapoznanie studentów z organizacjami międzynarodowymi 

zajmującymi się prawem humanitarnym,  - zapoznanie studentów z konsekwencjami 

nieprzestrzegania prawa humanitarnego przez strony konfliktu – odpowiedzialność karna za 

łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent zna i rozumie zasady prawa humanitarnego K_W01 

W_02 Absolwent ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat 
funkcjonowania sądownictwa międzynarodowego i 
odpowiedzialności jednostki w świetle prawa 
międzynarodowego 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent umie wykorzystywać posiadaną, pogłębioną wiedzę 
teoretyczną do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz 
prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do 
bezpieczeństwa narodowego 

K_U01 

U_02 Absolwent umie prawidłowo interpretować przepisy prawa 
międzynarodowego oraz oceniać zagrożenia w zakresie prawa 
humanitarnego konfliktów zbrojnych 

K_U04 

U_03 Absolwent umie diagnozować wyzwania prawa humanitarnego K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest przygotowany do samodzielnej analizy 
przepisów prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i 
odnoszenia ich do aktualnej sytuacji międzynarodowej 

K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Zagadnienia wstępne: geneza i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego, podsta-

wowe pojęcia z zakresu prawa humanitarnego, różnica pomiędzy ius ad bellum a ius in bello  

2. Analiza Konwencji Genewskich  oraz dwóch protokołów dodatkowych . 

3. Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego . 

4. Status kombatanta,  dzieci – żołnierze, najemnicy. 

5. Omówienie zbrodni prawa międzynarodowego. 

6. Odpowiedzialność międzynarodowa, zasady ponoszenia odpowiedzialności przez państwa i 

jednostki . 

7. Trybunały międzynarodowe . 

8. Zakaz użycia niektórych rodzajów broni. 

9. Organizacje międzynarodowe zajmujące się kwestią międzynarodowego prawa humanitar-

nego . 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 
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Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z tekstem Zaliczenie  Protokół  

W_02 Studium przypadku Zaliczenie  protokół 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku  Zaliczenie  protokół 

U_02 Analiza tekstu Zaliczenie  protokół 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja  Prezentacja protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Czapliński W., Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem 
zbrojnym, Warszawa 2009. 
Falkowski Z. (red) Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Materiał szkoleniowy 

dla szeregowców, Warszawa 2013. 

Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane 

problemy, Warszawa 2001. 

 

Literatura uzupełniająca 

Barcik J., Srogosz T., Prawo publiczne międzynarodowe, Warszawa 2007. 

Lankosz K., (oprac.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybór 
dokumentów, Bielsko – Biała 2007. 
Nowakowska – Małusecka J., Odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej 

Jugosławii i w Rwandzie, Katowice 2000. 

 

 

 


