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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Elementy prawa chińskiego

Kod ECTS

10.0.6365
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Sinologia forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Magdalena Łągiewska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Konwersatorium
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Konwersatorium: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

2
30 godzin - uczestnictwo w zajęciach;
20 godzin - przygotowanie do zaliczenia oraz
zaliczenie.
Razem: 50 godzin = 2 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2023/2024 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

wykonanie pracy zaliczeniowej – esej lub prezentacja-
Podstawowe kryteria oceny

Student uzyskuje zaliczenie na ocenę na podstawie:
ocen cząstkowch uzyskiwanych w trakcie semestru (50%);•

pracy zaliczeniowej - esej lub prezentacja (50%).•
Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się
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zakładany efekt uczenia się Praca zaliczeniowa Zadania realizowane w trakcie semestru

 Wiedza

K_W03 X X

K_W04 X X

K_W11 X X

 Umiejętności

K_U03 X X

K_U08 X X

K_U11 X X

 Kompetencje społeczne

K_K03  X

K_K04  X

K_K05  X

K_K07 X X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw prawa chińskiego.
Treści programowe

Chińska kultura prawna (w tym pojęcie tradycyjnego prawa chińskiego, szkoły filozoficzne wobec prawa: konfucjanizm, legizm, taoizm).
Koncepcja rządów prawa w Chinach.
Specyfika współczesnego systemu prawnego ChRL (hierarchia źródeł prawa, zasady prawa: równość wobec prawa, domniemanie niewinności,
nullum crimen, nulla poena sine lege; struktura wymiaru sprawiedliwości).
Implementacja traktatów międzynarodowych do systemu prawnego ChRL.
Chińskie prawo cywilne.
Chińskie prawo rodzinne (prawo małżeńskie ChRL, sytuacja prawna dziecka w prawie chińskim, polityka jednego dziecka, prawo alimentacyjne).
Prawo do życia a kara śmierci w Chinach.
Inicjatywa „Pasa i Szlaku” – prawne aspekty współpracy gospodarczej z Chinami.
Arbitraż chiński.
Precedensowe orzeczenia chińskich sądów.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Chen Jianfu, Chinese Law: Context and Transformation, Leiden-Boston 2008.
Chen Jianfu, Chinese Law: Towards an Understanding of Chinese Law, Its Nature, and Development, Hague-London-Boston 1999.
Fan Kun, Arbitration in China: A Legal and Cultural Analysis, Oxford-Portland 2013.
Kość A., Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, Lublin 1998.
Łągiewska M., Łukasiewicz J.M., Chińskie prawo rodzinne. Zagadnienia wybrane, Toruń 2020.
Peerenboom R., China’s Long March toward Rule of Law, New York 2009.
Stępień M., Spór konfucjanistów z legistami: w kręgu chińskiej kultury prawnej, Kraków 2013.
B. Literatura uzupełniająca
Gawlikowski K., Nowa batalia o Konfucjusza, Warszawa 1976.

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W03, K_W04, K_W11
K_U03, K_U08, K_U11
K_K03, K_K04, K_K05, K_K07

Wiedza

Student:
K_W03 - Ma wiedzę o wybranych rodzajach struktur i instytucji społecznych
(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich
istotnych elementach.
K_W04 - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych obszarach wiedzy
o kulturze (literatury, piśmiennictwa, sztuki, estetyki, filozofii i religii), w tym przede
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wszystkim o kulturze Chin i chińskiego kręgu cywilizacyjnego.
K_W11 - Zna metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki
stosowane w instytucjach związanych z działalnością kulturalną i gospodarczą w
zakresie współpracy międzynarodowej związanej z obszarem języka polskiego i
chińskiego.

Umiejętności

Student:
K_U03 - Potrafi w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi w naukach
humanistycznych i pokrewnych opracować wyniki badań i dokonać ich prezentacji.
K_U08 - Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami w zakresie nauk o
komunikacji właściwymi dla Sinologii.
K_U11 - Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe
zagadnienia właściwe dla nauk prawnych w pracy nad wybranymi tematami w
języku polskim i/lub chińskim.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:
K_K03 - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania.
K_K04 - Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych.
K_K05 - Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane ze
środowiskiem profesjonalnym; poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje
zgodnie z zasadami etyki.
K_K07 - Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym
podłożem narodowym i kulturowym oraz ma gotowość do działań na rzecz integracji
kultur.

Kontakt

magdalena.lagiewska@ug.edu.pl
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