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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Osobowe źródla dowodowe

Kod ECTS

10.4.0454
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy ogólnoadministracyjna, administracja bezpieczeństwa publicznego

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Paweł Petasz; dr Jacek Potulski; dr Stanisław Cora
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
Wykład 15 h - 0,5 ECTS

Praca własna studenta 15 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub

wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

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

-

kolokwium-
Podstawowe kryteria oceny

Opanowaną wiedzę i umiejętności ocenia się wg par. 4 ust. 1 Regu-laminu Studiów UG
(uchwała Senatu nr 4/07 z 22.02.2007 r., ze zmianami). a) bdb (5,0) - powyżej 90%
wiedzy, b) db plus (4,5) - powyżej 80% wiedzy, c) db (4,0) - powyżej 70% wiedzy, d) dst
plus (3,5) - powyżej 60% wiedzy, dst (3,0) - powyżej 50% wiedzy

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

zapoznanie z zasadami oceny osobowych źródeł informacji
Treści programowe

Prawo dowodowe - podstawyświadek w postępowaniu karnymbiegły w postępowaniu karnymspecjalista w postępowaniu karnym
Wykaz literatury
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Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
aktualny Kodeks postepowania karnego
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Komentarze do Kodeksu postępowania karnego
Literatura uzupełniająca:
Podręczniki z zakresu praawa dowodowego, w szczególności autorstwa M. Cieslaka

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student ugruntowuje wiedzę z zakresu prawa dowodowego w odniesieniu do
świadków i biegłych

Umiejętności

Student potrafi dokonywać prawidłowej oceny osobowych źródeł informacji
Kompetencje społeczne (postawy)

Student prawidłowo ocenia dowody w postępowaniu karnym
Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2295/pawel_petasz
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