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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo karne wykonawcze

Kod ECTS

10.4.0682
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)

prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski
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

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-
Podstawowe kryteria oceny

• Obecność na zajęciach,
• Opanowanie materiału prezentowanego w czasie zajęć

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Prezentacja problematyki polskiego prawa karnego wykonawczego. Przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu pod-stawowych instytucji prawa
karnego wykonawczego oraz znajomość przepisów ustawy Kodeks karny wykonawczy. Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy
teoretycznej związanej z prawem karnym wykonawczym do rozwiązywania problemów praktycznych.
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Treści programowe

1. Zagadnienia ogólne związane z pojęciem prawa karnego wykonawczego;
2. Źródła oraz zasady prawa karnego wykonawczego;
3. Postępowanie wykonawcze;
4. Wykonywanie środków karnych i zabezpieczających;
5. Wykonywanie kary grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności, a także wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego;
6. Wykonywanie tymczasowego aresztowania;
7. Nadzór penitencjarny;
8. Prawa i obowiązki skazanego.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. Gałązka M., Kuć M., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2013
2. Hołda J., Hołda Z., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2012
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
brak
Literatura uzupełniająca:
1. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2012

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Wiedza dotycząca prawa karnego wykonawczego, zasad, celów i funkcji prawa
karnego wyko-nawczego, jako należącego do głównych dziedzin prawa karnego.
Wiedza na temat poszczegól-nych instytucji prawa karnego wykonawczego na
gruncie polskiego systemu prawnego.

Umiejętności

Zastosowanie posiadanej wiedzy dotyczącej problematyki prawa karnego
wykonawczego w praktyce. Umiejętność posłużenia się określonymi przepisami
prawnymi odnoszącymi się do prawa karnego wykonawczego.

Kompetencje społeczne (postawy)

Postawa społeczna charakteryzująca się odpowiedzialnością i wiedzą w zakresie
istoty prawa karnego wykonawczego, jego celów oraz zasad.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3242/krzysztof_wozniewski

Prawo karne wykonawcze #10.4.0682 | ac9cb8e4fbb3650b991efcdcd16254f1 | Strona 2 z 2


