
     

 

 

  

     

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS 
 
     

  

1. Nazwa przedmiotu/modułu: Podstawy prawa dyplomatycznego i konsularnego 
 

2. Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim: Fundamentals of diplomatic and consular Law 
 

3. Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
 

4. Kod przedmiotu/modułu:  
 

5. Rodzaj przedmiotu/modułu:  
do wyboru 

6. Kierunek studiów:  
prawo 

7. Poziom studiów:  
jednolite magisterskie 

8. Rok studiów: 2018/2019 
 

9. Semestr:  
zimowy 

 
  

10. Forma zajęć i liczba godzin:  
Wykład – 30 

 
  

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: Michał Stępień, dr. 

12. 

Wymagania wstepne w zakresie: 

Zrealizowanych przedmiotów: 

Introduction to Law 

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu: 

Basic knowledge gained within the course of  Introduction to Law 
  

13. 

CELE PRZEDMIOTU 

1. To provide knowledge about diplomatic and consular relations and institutions in the framework of 
international law doctrine and practice. 
2. To give a practical ability to understand and analyse the diplomatic and consular legal sources, linkage with 
politics and effects of using extrajudicial means. 
 

  

14. 

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne) 
W1 - Student understands the nature of diplomatic and consular law, their legal nature and 
significance for the international legal order. 

 

W2 - Student has detailed knowledge of the institutions of diplomatic and consular law and the 
legal relations between them. 

 

W3 - Student knows the ethics and rules of courtesy in the diplomatic professions.  
U1 - Student is able to use  legal language with elements of the diplomatic and consular law 
terminology. 

 

U2 - Student identifies particular institutions based on passage of time in inter  

K1 - Student is able to present complex legal issues of diplomatic and consular law.  
K2 - Student is aware of social, ethical, economic and political problems, and recognizes their 
multi-faceted links, using diplomatic and consular law. 

 

  
  
  



15. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

 1. Development of diplomatic and consular law 

 2. Representation of a state in the diplomatic and consular relations 

 3. Sources of diplomatic and consular law 

 4. Establishment of diplomatic and consular relations 

 5. Diplomatic and consular staff  

 6. Diplomatic and consular functions  

 7. Diplomatic missions 

 8. Consular offices and Honorary consular offices 

 9. Diplomatic and consular privileges and immunities 

 10. Permanent missions to international organisations 

11. Extrajudicial face of diplomacy 
  

16. 

ZALECANA LITERATURA: 
 Literatura Podstawowa: 

1 Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Denza E. , Oxford 
University Press. Oxford 2008 

 

 Literatura Uzupełniająca: 
1 Brownlie’s Principles of Public International Law, J. Crawford, OUP. Oxford 2013 
2 International Law, M. Shaw, Cambridge University Press, Cambridge 2014 
3 Handbook of International Law, A. Aust., Cambridge University Press, Cambridge 2010 

 

 

17. Język wykładowy: angielski 
 

18. 

Obciążenie pracą studenta 
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 30 
Praca własna studenta 30 
Suma Godzin 60 
Liczba punktów ECTS  
Sugerowana liczba punktów ECTS Min   / Max   
 

 

 
     

  

Sylabus został zatwierdzony przez:  
 

 

     
  

Data zatwierdzenia:  
 

 

 


