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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Klimat, zdrowie, żywność - prawo wobec wielkich wyzwań XXI w. 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

WPiA 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Adamczak-Retecka M., Michalak M., Śniadach O. 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Adamczak-Retecka M., Michalak M., Śniadach O. 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Uzyskuje wiedzę niezbędną do 
zrozumienia roli prawa wobec 
wyzwań o charakterze 
globalnym. 

 
[ SU3]Ocena umiejętności  
wykorzystania wiedzy uzyskanej  
w ramach przedmiotu   

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Umie zinterpretować podstawowe  
zasady prawne i organizacyjne 
mające zastosowanie w 
obszarach związanych z 
adaptacją do zmian klimatu, 
bezpieczeństwem żywnościowym 
oraz zdrowiem 
 

 
[SK5] Ocena umiejętności  
rozwiazywania problemów  
występujących w praktyce   

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Poznaje wzajemne powiązania 
pomiędzy trzema istotnymi 
wyzwaniami XXI w. 

 
[SW1] Ocena wiedzy 

 

Treści przedmiotu 
 

1. Elementy europejskiego prawa klimatycznego. 
 
2. Europejski Zielony Ład. 
 
3. Instrumenty prawne zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. 
 
4. Regulacje dotyczące zapobieganie chorobom zakaźnym i reagowanie na nie.  
 
5. Problematyka szczepień, bakterii lekoopornych, walki z rakiem.  
 
6. Prawo wobec wyzwań globalnych takich jak: zmiany klimatyczne, pandemia, brak 
bezpieczeństwa żywnościowego 
 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
Brak 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
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Obecność 90% 
Aktywność 

80% 
20% 

80% 
20% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  1. Cimat Change and Food Security. The legal Aspects with Special 

Focus on the European Union. M. Adamczak-Retecka, O. Śniadach - 
egzemplarze książki zostaną udostępnione studentom. 

 

2. T. Hervey, J.V. McHale, European Union Health Law, Cambridge 
University Press 2015. 

 

 

 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne w 

perspektywie prawa Unii Europejskiej, M. Adamczak-Retecka, wyd. 
Uniwersyteu Gdańskiego 

L.O.Gostin, Global Health Law, Harvard University Press, 2014. 

J W van de Gronden; et al, Health care and EU law, The Hague, The 
Netherlands : T.M.C. Asser Press ; Berlin : Springer, 2011 
 

Adresy eZasobów 
 

www.europa.eu 
Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


