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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich

Kod ECTS

10.9.1082
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 Maciej Fingas
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

6
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
120 h praca własna studenta - 4 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
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

Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
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brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie węzłowych zagadnień związanych z materialnym oraz procesowym prawem nieletnich, w
szczególności przybliżenie:
1. historii odpowiedzialności w sprawach nieletnich;
2. specyfiki tej odpowiedzialności, z uwzględnieniem standardów międzynarodowych;
3.  przedstawienia mechanizmów przestępczych u dzieci i młodzieży;
4. określenia adekatnych środków prawnych oddziaływania na nieletnich;
5. przedstawienia uwarunkowań procesowych rozstrzygania odpowiedzialności nieletnich oraz wykonywania zapadłych orzeczeń.
 

Treści programowe

Postępowanie z nieletnimi w Polsce - rys historyczny.1.
Prawa nieletnich na tle standardów międzynarodowych.2.
Charakterystyka przestępczości nieletnich jako zjawiska.3.
Charakterystyka mechanizmów zachowań przestępczych dzieci i młodzieży.4.
System środków oddziaływania.5.
Przesłanki zastosowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.6.
Organy postępowania w sprawach nieletnich.7.
Uczestnicy postępowania w sprawach nieletnich.8.
Sytuacja prawna pokrzywdzonego.9.

Zasady obowiązujące w postępowaniu w sprawach nieletnich.10.
Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji.11.
Środki zaskarżenia.12.
Wykonanie orzeczeń w postępowaniu w sprawach nieletnich.13.
Spotkanie z kuratorem dla nieletnich.14.

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:
T. Bojarski, E, Kruk, E. Skrętowicz, Ustawa  o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, 2016.
V. Konarska – Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce, Warszawa 2013.
M. Korcyl – Wolska, Postepowanie w sprawach nieletnich na tle standardów europejskich, Warszawa 2015.
M. Korcyl – Wolska, Postepowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2008.
 
Literatura uzupełniająca:
P. Czarnecki, Rola kuratora sądowego w postępowniu w sprawach nieletnich - konfrontacja wymagań ustawowych z rzeczywistością w: W kręgu
prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej red. P. Hofmański, S. Waltoś, A. Matukin, M. Rusinka. Warszawa
2009.
R. Kmiecik, Konfrontacja i okazanie z udziałem małoletniego świadka w postępowaniu karnym i w sprawach nieletnich w: W kręgu prawa nieletnich.
Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej red. P. Hofmański, S. Waltoś, A. Matukin, M. Rusinka. Warszawa 2009.
I.Nowikowski, Wydanie wyroku uniewinniającego w postępowaniu w sprawach nieletnich (uwagi de lege lata i de lege ferenda) w: W kręgu prawa
nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej red. P. Hofmański, S. Waltoś, A. Matukin, M. Rusinka. Warszawa 2009.
Kartasiński Paweł T. Problematyka stosowania wobec nieletniego środka tymczasowego, w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich, w
kontekście konstytucyjnych gwarancji wolnościowych. Rodzina i Prawo 2015 nr 34/35
P. Górecki, Rola i zadania obrońcy nieletniego w świetle znowelizowanej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Prokuratura i Prawo 2014,
nr 10

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Efekty kształcenia zakładają osiągnięcie właściwej dla
omawianej dziedziny terminologii, podstawowej wiedzy
teoretycznej, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Wiedza

Student uzyskuje wiedzę  na temat:
1. rozwiązań prawnych dotyczących nieletnich wykazujących przejawy
zdemoralizowania lub którym zarzuca się popełnienie czynu zabronionego;
2. procedury postępowania w sprawach nieletnich, zasad odpowiedzialności
nieletniego, sytuacji pokrzywdzonego w świetle obowiązujących przepisów;
3. Shistorii sądownictwa dla nieletnich w Polsce, a także posiada wiadomości
dotyczące standardów postępowania w świetle prawa międzynarodowego.

Umiejętności

Student uzyskuje umiejętność określenia podstawych zjawisk w sferze
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przestępczości nieletnich. Student poznaje podstawowe narzędzia oraz metody
działania organów obowiązanych do reakcji na przestępczość nieletnich. Student
potrafi rozpoznać podstawowe odrębności związane z odpowiedzialnością
nieletnich oraz węzłowe zagadnienia procesowe związane z rozstrzyganiem w
przedmiocie tej odpowiedzialności.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student potrafi prawidłowo ocenić znaczenie instrumentów prawnych związanych z
odpowiedzialnością nieletnich oraz ich prawidłowego aplikowania w praktyce.
Student rozumie powody dla których ustawodawca kweste te reguluje w sposób
autonomiczny w stosunku do głównego nurtu prawa karnego materialnego oraz
procesowego.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/17778/maciej_fingas
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