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LLM in Human Rights 
and International 
Dispute Resolution:

To Dwuletni kurs podyplomowy przeznaczony dla 
absolwentów studiów wyższych chcących pogłębić 
swoją wiedzę oraz udoskonalić umiejętności prak-
tyczne z zakresu praw człowieka i międzynarodo-
wego rozwiązywania sporów;

Kurs, dzięki któremu słuchacz nie tylko pogłębia 
wiedzę z zakresu praw człowieka, ale poznaje hi-
storyczne, filozoficzne oraz polityczno-doktrynalne 
konteksty toczących się na forum międzynarodo-
wym dyskusji;

To także możliwość czerpania z wiedzy i doświad-
czeń międzynarodowej kadry akademickiej, w skład 
której wchodzą wybitni znawcy praw człowieka 
i prawa międzynarodowego z całego świata. 

c o l l e g i u m i nte r m a r i u m .o r gc o l l e g i u m i nte r m a r i u m .o r g



c o l l e g i u m i nte r m a r i u m .o r gc o l l e g i u m i nte r m a r i u m .o r g

Dlaczego potrzeba 
nam nowatorskiego 
podejścia do nauki 
o prawach człowieka? 

Wzrastające znaczenie praw człowieka, ich postępująca internacjonalizacja, 
a zarazem coraz bardziej zdywersyfikowany katalog ich źródeł wymuszają 

konieczność poszukiwania nowych i adekwatnych metod badania tego zagad-
nienia. Dziś wpływ na stosowanie pojęcia praw człowieka mają nie tylko traktaty, 
w których zostały one przez państwa wspólnie uznane i potwierdzone, ale cały 
szereg innych czynników, w tym instrumenty typu soft law. Postępujące proce-
sy mające wpływ na kształtowanie się systemu praw człowieka doprowadziły 
też do istotnych zmian, jeśli chodzi o jego głównych aktorów. Nie są już nimi 
tylko suwerenne państwa, ale również rozszerzające zakres swych kompeten-
cji instytucje międzynarodowe oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatel-
skiego. W toczącej się między nimi debacie, pojęcie praw człowieka nierzadko 
podlega polityzacji, co rodzi pytania o stabilność i uniwersalność tego systemu. 

Wszystko to sprawia, że dla zrozumienia tego jaką rolę odgrywają dziś prawa 
człowieka i jaka jest ich właściwa treść, konieczne jest nowatorskie i  interdy-
scyplinarne podejście do przedmiotu. Oferowany przez Collegium Intermarium 
program studiów stanowi unikalny i  kompleksowy kurs międzynarodowego 
systemu praw człowieka, którego celem jest nie tyle poznanie jego samej treści, 
ale dynamiki procesów mających wpływ na jego kształt i stosowanie oraz spo-
sobów zaangażowania w kształtującą go dyskusję.

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, 
prof. CI – Rektor Collegium Intermarium



O tym, że sama nauka litery prawa nie wystarczy do tego, by poznać jego istotę i rządzące 
nim mechanizmy nie trzeba nikogo przekonywać. Problematyka poznawania działania 

prawa w praktyce zyskuje jednak zupełnie nowy wymiar w kontekście współcześnie toczą-
cych się procesów w obrębie prawa międzynarodowego. Rola traktatów i uzgodnień państw 
członkowskich w interpretacji i stosowaniu prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka, 
jest stopniowo umniejszana. Zamiast tego, obserwujemy zjawisko postępującego rozszerza-
nia zakresu kompetencji organizacji międzynarodowych, czemu towarzyszy wzrost znacze-
nia wydawanych przez nie dokumentów o charakterze niewiążącym i prawa typu soft law.

To właśnie dlatego cechą wyróżniającą naszego programu studiów podyplomowych jest położe-
nie szczególnego nacisku na naukę praktycznych umiejętności w zakresie działalności na rzecz 
praw człowieka. Słuchacze studiów będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach z zakresu 
negocjacji i metod wpływania na toczącą się dyskusję na forum międzynarodowym, które będą 
prowadzone przez osoby na co dzień zajmujące się działalnością typu advocacy w instytucjach 
międzynarodowych. Podczas praktycznych zajęć, będą doskonalić swoje umiejętności w za-
kresie formułowania zwięzłych i skutecznych sposobów dochodzenia ochrony przy naruszeniu 
praw człowieka przed międzynarodowymi organami sprawiedliwości. Zostanie im również 
przekazana praktyczna wiedza dotycząca całego wachlarzu możliwości uczestnictwa w prze-
widzianych prawem procedurach mających na celu konsultowanie projektów aktów prawnych w 
dziedzinie praw człowieka czy monitorowanie przestrzegania stanu praw człowieka na świecie. 
Umiejętności pozwolą absolwentom naszego kursu na to, by w przyszłości w sposób w pełni 
przygotowany i świadomy angażować się w procesy mające na celu ochronę praw człowieka.

Prawa człowieka i ich konteksty

Niemniej istotne jest dla nas poważne potraktowanie zagadnień związanych z teoretycz-
nymi i filozoficznymi podstawami funkcjonowania systemu praw człowieka. Nie można 

zapominać, że pierwotnym celem stworzenia traktatów prawnoczłowieczych była odpowiedź 
na skrajną relatywizację i pozytywizację prawa, które doprowadziły w XX w. do tragedii nie-
znanych dotychczas ludzkości. Aby móc w sposób w pełni świadomy angażować się w obro-
nę praw człowieka na forum międzynarodowym, konieczne jest również zidentyfikowanie 
głównych prądów współczesnej myśli polityczno - prawnej, które mają wpływ na kształt 
toczącej się debaty oraz ich aplikację

Law in Books, 
Law in Action 

Nazwa LL.M. in International Human Rights Law

Tryb studiów niestacjonarne

Czas trwania dwuletnie

Formuła 
studiów

Możliwość uczestnictwa w kursie 
w formule online. Wymagana jest obecność osobista 
na minimum dwóch zjazdach w semestrze

Język angielski

W programie studiów LLM in Human Rights 
and International Dispute Resolution uwzględnione zostały:
• Teoretyczne i filozoficzne podstawy systemu praw człowieka;
• Źródła obowiązującego systemu praw człowieka oraz prawa typu soft law;
• Prawa człowieka w ujęciu materialnoprawnym i komparatystycznym – prawa człowieka a: 

międzynarodowe prawo karne, ściganie i przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko ludzkości, systemy 
konstytucyjne państw międzymorza, prawo antydyskryminacyjne, prawo rodzinne, bezpieczeństwo 
cyfrowe, corporate compliance;

• Warsztaty advocacy, umożliwiające słuchaczom nabycie umiejętności aktywnego angażowania się 
w działalność na rzecz ochrony praw człowieka;

• Podstawowa wiedza z zakresu rozwiązywania sporów na szczeblu międzynarodowym;

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe 
LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution:
• Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji 

internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej 
www.collegiumintermarium.org.

• Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
• Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość 

(email, telefon).
• Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:

• rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
• wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

• Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.
• Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 » kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany 
przez kandydata;

 » podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji, 
odręcznie podpisane przez kandydata;

 » kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów pierwszego stopnia),
poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata;

 » list motywacyjny, w którym kandydat uzasadnia chęć podjęcia studiów na Uczelni;
 » dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

• W terminie tygodnia od momentu uzyskania informacji o przyjęciu na studia podyplomowe należy 
złożyć w formie elektronicznej:
 » podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych 

w dwóch egzemplarzach, według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Uczelni;
 » dowód wniesienia opłaty za studia według wybranej opcji (całość lub pierwsza rata).

• Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocz-
tową na adres Uczelni

Opis kierunku
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Międzynarodowa 
kadra

Dla kogo LLM in 
Human Rights and 
International Dispute 
Resolution?

Studia podyplomowe LLM in Human Rights to unikalna szansa na poznanie międzynarodo-
wej i wszechstronnej kadry naukowej. Zajęcia prowadzone będą przez wybitnych badaczy 

praw człowieka oraz doświadczonych praktyków zarówno z regionu Intermarium, jak i całego 
świata. Słuchacze studiów podyplomowych pozyskają wiedzę dotyczącą praw człowieka 
od osób, których dorobek lub działalność w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju 
ochrony praw człowieka na świecie. Będą to zarówno wybitni i utytułowani przedstawiciele 
świata akademickiego, jak i osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami na najwyższych 
szczeblach międzynarodowych instytucji

Studia adresowane są dla wszystkich osób, 
chcących pogłębić swoją wiedzę doty-

czącą funkcjonowani a systemu praw czło-
wieka oraz skutecznych sposobów zaangażo-
wania na rzecz ich ochrony. W szczególności 
przydatne mogą być one dla prawników 
występujących przed międzynarodowymi 
organami sprawiedliwości, pracowników 
instytucji rządowych oraz organizacji poza-
rządowych, a także badaczy zajmujących 
się problematyką praw człowieka. Będą one 
również bardzo przydatne dla osób, które 
chcą rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą roz-
wiązywania sporów w oparciu o międzyna-
rodowe systemy sprawiedliwości i arbitrażu.

Studia będą szczególnie przydatne dla:

• pracowników kancelarii prawniczych, korporacji międzynarodowych, sądów, organów sa-
morządu terytorialnego, analityków i asystentów zatrudnionych w sądach powszechnych 
i organizacjach obywatelskich oraz organach publicznych;

• specjalistów i prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi i think tan-
kami działającymi w obszarze ochrony praw człowieka;

• prawników reprezentujących osoby i organizacje w postępowaniach dotyczących naruszeń 
praw człowieka przed międzynarodowymi organami sprawiedliwości;

• pracowników administracji państwowej i samorządowej zaangażowanycg w działalność 
na rzecz ochrony praw człowieka;

• pracowników instytucji rządowych chcących pogłębić swoją wiedze i udoskonalić umie-
jętności praktyczne w dziedzinie ochrony praw człowieka;

• pracowników korporacji międzynarodowych oraz osób zajmujących stanowiska kierow-
nicze zainteresowanych opracowaniem polityk compliance mających na celu pełniejszą 
realizację praw człowieka w środowisku biznesowym;

• badaczy prawa międzynarodowego publicznego i europejskiego, w szczególności w za-
kresie ochrony praw człowieka;

• pracowników i współpracowników instytucji państwowych, samorządowych i międzyna-
rodowych

Prof. dr András 
Lánczi

Dr Andreas 
Kinneging, prof. CI

Księżna dr 
Ingrid Detter de 

Frankopan, prof. CI

Dr Francis J. 
Beckwith, prof. CI

Dr Stephen 
Baskerville, prof. CI

Prof. Angela Gandra Dr Grégor Puppinck Dr Michaela 
Moravčíková

Dr Jane F. Adolphe Dr Marcin Olszówka

Ligia Castaldi, 
LL.M.

J.D. Stefano 
Gennarini

Dr r. pr. Tymoteusz 
Zych, prof. CI

Adw. Jerzy 
Kwaśniewski

Dr Svitlana Mazepa
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Sylwetka 
absolwenta
Absolwenci programu LLM in 
Human Rights and International 
Dispute Resolution będą m.in.

• posiadali pogłębioną wiedzę z za-
kresu filozoficznych i doktrynal-
nych źródeł systemu praw czło-
wieka oraz będą w stanie wskazać 
najważniejsze prądy współcze-
snej myśli polityczno-prawnej ma-
jące wpływ na jego postrzeganie 
obecnie;

• posiadać umiejętności umożli-
wiające im identyfikację i ocenę 
działalności organizacji międzyna-
rodowych w zakresie praw czło-
wieka zarówno w perspektywie 
krajowej, jak i międzynarodowej;

• będą posiadać wiedzę w zakresie wybranych szczegółowych dziedzin ochrony praw 
człowieka, w szczególności w zakresie zakazu dyskryminacji, prawa humanitarnego, 
międzynarodowego systemu ochrony praw rodziny i dzieci; zwalczania i prewencji 
zbrodni międzynarodowych;

• poznają procedurę postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
oraz innymi międzynarodowymi organami sprawiedliwości;

• poznają podstawy międzynarodowego systemu rozwiązywania sporów;
• będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do uczestnictwa w negocjacjach na fo-

rum międzynarodowym oraz poznają metody wpływania na toczącą się na nim dyskusję;
• będą w stanie aktywnie i świadomie uczestniczyć w przewidzianych prawem procedu-

rach mających na celu konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinie praw 
człowieka oraz monitorowanie przestrzegania stanu praw człowieka na świecie;

• będą potrafili poprawnie zdiagnozować naruszenia praw człowieka w wielu ob-
szarach objętych ochroną przez podstawowe instrumenty ochrony praw człowieka, 
takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Oby-
watelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych, Konwencja o Prawach Dziecka i Konwencja o Prawach Osób Niepeł-
nosprawnych oraz podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie tych praw.
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Opłaty

L.p. Nazwa kursu S
Liczba godzin

ECTS
WYK ĆW PW

1 Theory and Philosophy of Human Rights (...) I-II 15 15 90 4

2 Philosophy of the Law of Nations I-II 15 15 90 4

3 Human Rights within the International Legal Order – 
Introduction to Substantive Law (...) I-II 30 30 180 8

4 History of International Human Rights Protection (...) I 15 15 90 4

5 European and International Institutional Law (...) I 15 15 90 4

6 United Nations Human Rights system (...) I 15 15 90 4

7 Human Rights and International Crime (...) II 15 15 90 4

8 International and European Anti-Discrimination Law (...) II 15 15 90 4

9 EU External Relations Law II - 15

10 Human Rights in the Constitutional Orders of the 
Intermarium States (...) III 15 15 90 4

11 International Humanitarian Law (...) III 15 15 90 4

12 Human Rights Advocacy and Legal Writing (...) III-IV - 60 180 8

13 Dissertation (...) III-IV - 30 210 8

14 Introduction to International Dispute Settlement III-IV - 15

15 European System for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms (...) IV 15 15 90 4

Wykłady 
specjali-
zacyjne

1. International Family Law (...)
2. Human Rights and Corporate Compliance (...)
3. Patient’s Rights and Human Rights System

IV 15 15 90 4

Moduły programowe

Opłaty za studia Kwota

Płatność jednorazowa (za rok studiów) 2 200 euro

Płatność w 2 ratach 2 400 euro

Płatność w 3 ratach 2 600 euro

Opłata rekrutacyjna 30 euro
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Dodatkowe informacje
Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
Konto walutowe EUR
IBAN: PL77 1020 4900 0000 8102 3351 5952
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 783 799 888
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone 
są o kontakt e-mail: kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane 
przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na 
właściwą dynamikę pracy grupy

CollegiumIntermarium

collegiumIntermarium

collegiumIntermarium

CollegiumI

Istnieje możliwość uzyskania
stypendium na studia LL.M in Human
Rights and International Dispute Resolution
z Funduszu Stypendialnego Collegium Intermarium.

Wnioski o stypendia należy kierować na adres: 
stypendia@collegiumintermarium.org do 15 sierpnia 2021 r.

Stypendia z Funduszu przyznawane są na pierwszy rok studiów dla studentów, którzy 
spełnili łącznie następujące warunki:

• wykazywali się wysoką aktywnością społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami 
statutowymi Uczelni,

• złożyli list motywacyjny, w którym uzasadnili chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium;
• stworzyli anglojęzyczny esej na dowolny temat związany z problematyką praw człowieka
• (10-20 tys. znaków), który został pozytywnie oceniony przez Komisję Stypendialną;

Oferta 
stypendialna


