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Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr hab. Woźniewski Krzysztof, prof. UG
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczbagodzinFormy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba
godzin
A. Formy zajęć
wykład do wyboruwykład do wyboru
B. Sposób realizacji

C. Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Rok, Semestr Cykl dydaktyczny
rok: II, semestr: 4 semestr letni
Status przedmiotu Język wykładowy
fakultatywny język angielski
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, wykład problemowy,
wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe
kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
egzamin
B. Formy zaliczenia
zaliczenie ustne
C. Podstawowe kryteria
An oral presentation counting for at least 40% of the
final mark and examination in the form of a written
test of
choice counting for 60% of the final mark. The
resultsare evaluated basing on the following
percentage scale:
A (5,0) - 91% and more
B (4,5) - 81% -90%
C (4,0) - 71% - 80%
D (3,5) - 61%-70%
E (3,0) - 51%-60%
Failed (2,0) - 50% or less

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
"Admittance to the PILSP. All foreign incoming Erasmus law students are admitted to the PILSP at the
Faculty of Law and Administration. Other students wishing to follow PILSP courses need to apply (please
see PILSP Regulations)
B. Wymagania wstępne
"Command of English language on the level of at least B2 (C1 or higher is recommended)."
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Cele przedmiotu
The course is a basic introduction to the general issues and prinicples  of polish criminal procedure.
Treści programowe
I. The concept, sources, model and principles of criminal proceedings.II. Jurisdiction in Criminal law.
III.Participants. IV. Premises in criminal proceedings. V. Evidences. Arrest and other means of ensuring
proper course of proceedings.VI. Preparatory proceeding. VII. Proceedings before the court of  first
instance. VIII. Appelate Proceedings. IX.Extraordinary proceedings. X. International cooperation.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Code of Polish Criminal Procedure 1997  (english version available via internet)
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
P.Wiliński, Chapter 6: Criminal Procedure in: Handbook of Polish Law, warszawa-Bielsko-Biała 2011
B. Literatura uzupełniająca
S. Frankowski, Introduction to Polish Law, Wolters Kluwer, Kraków 2005 (available at the library)
Efekty uczenia się
Wiedza, Umiejętności,
kompetencje społeczne

Wiedza
The student lists the basic features of polish criminal proceedings. She or he
can name and define the basic institutions and procedures.
Umiejętności
By applying the Code of Criminal Proceedings student is able to assess and
solve simple criminal cases individually and independently.
Kompetencje społeczne (postawy)
The student becomes sensitive to the complexity of criminal proceedings
issues and the role of a lawyer in
the framework of protection of human rights. As an effect she or he is more
willing and responsible in taking positions in victims or defendants' rights
debates.

Kontakt
Dr hab. Krzysztof Woźniewski
Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
tel. 0585232879; fax 05805232941
email: kwozniewski@prawo.univ.gda.pl
Konsultacje: środy godz. 16.45-18.45

Strona 2 z 2Sylabus - Polish and International Criminal Law and Procedure, data wygenerowania: 2012.10.03 19:10:11


