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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Postępowania karne szczególne

Kod ECTS

10.9.1185
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Piotr Rogoziński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

4
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 2 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 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

Egzamin
Formy zaliczenia

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

-

kolokwium-
Podstawowe kryteria oceny

Zgodnie z regulaminem studiów:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i
umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

- kontrolne pisemne prace sprawdzające
- zadania wykonywane indywidualnie i grupowo
- rozwiązywanie zadań problemowych
- prezentacje wykonywane indywidualnie i grupowo
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Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Uzyskanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących postępowań karnych szczególnych. Uzyskanie umiejętności stosowania wiedzy z
zakresu postępowań karnych szczególnych w praktyce.

Treści programowe

1. Postępowania karne szczególne w systemie prawa karnego procesowego.
2. Uzasadnienie wyodrębniania postępowań karnych szczególnych.
3. Dopuszczalność i granice wyodrębniania postępowań karnych szczególnych. 
4. Uwarunkowania historyczne.
5. Postępowanie nakazowe.
6. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego.
7. Postępowanie przyspieszone,
8. Postępowanie karne skarbowe.
9. Postępowanie w sprawach o wykroczenia.
10. Postępowanie w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.
 

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.
2. J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012.
3. A. Światłowski, Jedna czy wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania karnego rozpoznawczego,
Sopot 2008.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo zalecane podczas wykładu.
Literatura uzupełniająca:
w zależności od podjętego tematu

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących postępowań karnych
szczególnych. 

Umiejętności

Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących postępowań
karnych szczególnych. Umiejętność dokonywania subsumpcji norm prawnych z
tego zakresu.

Kompetencje społeczne (postawy)

Poszanowanie dla idei sprawiedliwości, praworządności, ochrony praw człowieka i
humanizmu.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2472/piotr_rogozinski
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