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EK 1. Znajomość złożonych, wzajemnych relacji pomiędzy prawem a kulturą i
umiejętność wykorzystania tej wiedzy dla krytycznej analizy i prognozowania
przemian prawnych w Azji. K_W04 (++), K_W07 (++), K_U07 (++).
EK 2. Znajomość genezy i cech charakterystycznych najważniejszych
azjatyckich kultur prawnych (w szczególności chińskiej, japońskiej,
wietnamskiej, koreańskiej, indyjskiej). K_W02 (++), K_W08 (+++).
EK 3. Znajomość i umiejętność samodzielnej interpretacji najważniejszych
procesów zachodzących współcześnie w Azji w sferze prawa (np.
konstytucjonalizacja, poszukiwania własnej tożsamości w aspekcie prawa,
globalizacja prawa, rozwój regionalnych systemów ochrony prawa człowieka).
K_W09 (+++), K_U03 (+++), K_K03: (+).
EK 4. Znajomość i umiejętność samodzielnej interpretacji współczesnych
dylematów prawa w zglobalizowanym świecie w odniesieni od przykładów
państw azjatyckich (np. problem pluralizmu prawnego i regulacji prawnych w
wielokulturowych społeczeństwach; przyczyny, skutki przeciwdziałania
zderzeniom kultur prawnych). K_W09 (+++), K_U06 (++), K_U02 (++).

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Rok studiów

III rok studiów I stopnia; I i II rok studiów II stopnia

Semestr

letni

Imię nazwisko osoby/ osób
prowadzących moduł

dr hab. Mateusz Stępień

Imię i nazwisko osoby egzaminującej
bądź udzielającej zaliczenia, w
przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł

dr hab. Mateusz Stępień

Sposób realizacji

wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe

Ukończony II rok studiów I stopnia

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
module przewidziane są takie zajęcia

30 godz.

Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

3 ECTS

Bilans punktów ECTS
Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające, opis przypadków

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK 1 – EK 4: egzamin ustny w oparciu o przygotowaną listę tematów

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego modułu

Dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na zajęciach. Dozwolone
dwie nieobecności. Egzamin ustny, każdy student odpowiada na 4 pytania,
których poprawne udzielenie wyznacza ocenę bdb. Na ocenę db należy
odpowiedzieć poprawnie na 3 pytania, a ocenę dst na 2 pytania.

Treści modułu kształcenia

1. Pojęcie kultury prawnej i prezentacja narzędzi jej analizy.
2. Krótka historia poznawania praw państw azjatyckich.

3. Orientalizm prawny.
4. Ogólna typologia i charakterystyka azjatyckich kultur prawnych.
5. Geneza, dynamika i problemy związane z kopiowaniem praw obcych w Azji.
6. Różne drogi rozwoju konstytucjonalizmu w państwach azjatyckich.
7. Dylematy związane z prawami człowieka w Azji.
8. Neo-Ijtihad i islamskie sądownictwo religijne w państwach azjatyckich.
9. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w państwach azjatyckich.
10. Pomiędzy westernizacją a poszukiwanie własnej tożsamości – scenariusze
rozwoju prawa w państwach azjatyckich w XXI wieku.
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Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku gdy program
kształcenia przewiduje praktyki
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