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Cele kształcenia

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z problematyką praw człowieka
w Azji – realizacją praw i poszanowania wolności, ich ochroną w systemach
międzyrządowym i pozarządowym, największym zagrożeniom oraz
wyzwaniom. Aby omawiane zagadnienia nie pozostały w próżni konieczne
jest wyjaśnienie istoty praw człowieka, ich ochrony oraz wykładni.

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Ma podstawową wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach
społecznych w Azji ( K_W02 +++)
EK2: Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w Azji (K_W03 +++)
EK3: Ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości,
instytucji oraz typów więzi społecznej w Azji (KW_09 +++)
EK4: Zdobywa wiedzę specjalistyczną (KW_11 +++)
EK5: Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł
(K_U01 ++)
EK6: Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji w języku polskim
typowych prac pisemnych i projektów dotyczących zagadnień
szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z
możliwością ich praktycznych aplikacji (K_U09 ++)
EK7: Ma świadomość znaczenia wartości kulturowych w Azji i godności
człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej (K_K03 ++)
EK8: Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu
(K_K04 ++)

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK7 – test (pytania otwarte i zamknięte)
EK4, EK6, EK8 – opracowanie case studies, przygotowanie skargi, dyskusje
na zajęciach
EK5 – praca samodzielna w domu, dyskusje na zajęciach

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Fakultatywny

Semestr

Letni

Forma studiów

Studia stacjonarne

Imię nazwisko osoby/ osób prowadzących
moduł
Imię i nazwisko osoby egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie
jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

Dr Maria Ochwat

Wymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza na temat państw azjatyckich, ich systemów
politycznych i prawnych, a także wybranych zagadnień prawa
międzynarodowego publicznego, analiza dokumentów normatywnych.

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

30 godz.

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach, 30 godz.

Dowolny

Nie dotyczy

Konwersatorium

3 ECTS

Przygotowanie do zajęć i testu: 30 godz.
Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.
Razem 75 godz. (3 ECTS)
Stosowane metody dydaktyczne

Prezentacja multimedialna, case studies, dyskusje, analiza norm prawnych.

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
Treści modułu kształcenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest: o zaliczenie egzaminu w postaci testu oraz
aktywność w trakcie zajęć.

1. Wprowadzenie do praw człowieka (pojęcie praw człowieka, cechy praw
człowieka, funkcje, prawo a wolność, prawa materialne a prawa
proceduralne, pojęcie równości, pojęcie dyskryminacji, europejska i
amerykańska koncepcja wolności, pojęcie godności osobowej i godności
osobistej, ograniczanie praw i wolności człowieka)
2. Zarys dziejów i filozofii praw człowieka (w tym różnice w podejściu do
praw człowieka świata zachodniego i wschodniego)
3. Systemy ochrony praw człowieka (systemy międzyrządowe – ONZ,
systemy regionalne, procedura skargowa)
4. Ochrona praw człowieka w organizacjach pozarządowych
5. Wykładnia wybranych praw i wolności człowieka (wyłącznie tych, które
będą omawiane w odniesieniu do Azji)
6. Wybrane prawa i wolności materialne oraz ich realizacja w Azji
6.1. Prawo do życia
6.2. Zakaz tortur i innego, nieludzkiego traktowania lub karania
6.3. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
6.4. Wolność myśli, sumienia i wyznania
6.5. Wolność słowa
6.6. Wolność zgromadzeń, wolność stowarzyszania
6.7. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do rzetelnego
procesu sądowego, zakaz karania bez podstawy prawnej
7. Ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości na przykładzie Kambodży.
Rola i skuteczność Nadzwyczajnych Izb Sądów Kambodży
8. Handel ludźmi w Azji
9. Zagrożenia i wyzwania dla praw człowieka w Azji

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia
danego modułu

Literatura podstawowa:
Roman Kuźniar, Prawa Człowieka. Prawo, instytucje, stosunki
miedzynarodowe, Schoar, Warszawa, różne lata wydawnia.
Teksty wykładów, Szkoła Praw Człowieka, zeszyty 1-5, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, 2001.
Literatura uzupełniająca:
Wybrane dokumenty
orzecznictwo ETPC

normatywne

organizacji

Wybrane raporty organizacji międzynarodowych
dotyczące sytuacji praw człowieka w Azji

międzynarodowych,
i

pozarządowych

Analiza polskich i zagranicznych portali informacyjnych, w tym organizacji
międzynarodowych

