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Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo policyjne

Kod ECTS

10.4.0467
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy ogólnoadministracyjna, administracja bezpieczeństwa publicznego

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Jacek Potulski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Wykład 20 h - 0,5 ECTS

Konsultacje 30 h - 1 ECTS

Praca własna studenta 10 h - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
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

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
Podstawowe kryteria oceny

Wartość merytoryczna pracy
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie 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

Zapoznanie z podstawami formalnymi działania służb policyjnych w Polsce
Treści programowe

Podstawy struktury służb policyjnych w PolscePodstawy prawne działania służb policyjnychCzynności operacyjne
Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Ustawy dotyczące działania służb - Policji, CBA, Żandarmerii Wojskowej, ABW, Straży Granicznej
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Komentarze do w/w ustaw wg. wyboru studenta
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Literatura uzupełniająca:
j.w.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

1. Student zna podstawowe zagadnienia wiążące się z prawem policyjnym. 2.
Student ma podstawową wiedzę o czynnościach operacyjnych

Umiejętności

1. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje
dotyczące prawa policyjnego w Polsce. 2. Student potrafi przetwarzać wiedzę z
zakresu prawa policyjnego.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ma świadomość wagi pracy funkcjonariuszy służb policyjnych oraz ich praw
i obowiązków.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2392/jacek_potulski
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