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Nazwa przedmiotu

Historia więziennictwa

Kod ECTS

10.4.0418
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Kryminologia forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski; dr Piotr Kitowski
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

3
20 h wykładu - 0,5 ECTS

30 h konsultacji - 1 ECTS

40 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

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

Napisanie eseju na wybrany temat z zakresu przedmiotu
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

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

Cele kształcenia

Przedstawienie aktów normatywnych sankcjonującej wymierzenie kary pozbawienia wolności. Rozwój więziennictwa na świecie i w Polsce na
przestrzeni dziejów. Rodzaje systemów penitencjarnych.

Treści programowe

1.Kara pozbawienia wolności w prawie zwyczajowym i ustawodawstwie na przestrzeni dziejów.
2.Więziennictwo dawnej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska (do 1795).
3.System penitencjarny na ziemiach polskich pod zaborami (1795 - 1918).
4.Więziennictwo w II Rzeczypospolitej (1918 - 1939).
5.Światowe systemy penitencjarne.
6.Środki zabezpieczające.
7.Zakłady karne i areszty w PRL.
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Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
brak
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
brak
Literatura uzupełniająca:
1.W. Maisel, Archeologia prawna Europy, Warszawa - Poznań 1989.
2.E. Rozenkranz, Gdańska archeologia prawna, Gdańsk 1993.
3.A. Flatau - Kowalska, Środki zabezpieczające w prawie karnym, Warszawa 1956.
4.K. Pawlak, Więziennictwo polskie w latach 1918 - 1939, Kalisz 1995.
5.L. Rabinowicz, Podstawy nauki o więziennictwie, 1933
6.J. Śliwowski, Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie - rozważania penitencjarne i penologicz-ne, Warszawa 1981.
7.S. Walczak, Prawo penitencjarne. Zarys systemu, Warszawa 1972.
8.M. Faucault, Nadzorować i karać. Narodziny więziennictwa, Warszawa 1993.
9.J. Górny, Penitencjarystyka, Warszawa 1981

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Przyswojenie sobie informacji o karze pozbawienia wolności oraz rozwoju
więziennictwa w Polsce na tle porównawczym na przestrzeni dziejów. Student zna i
rozumie funkcjonowanie rozmaitych systemów więziennych.

Umiejętności

Student umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać zadania i rolę więziennictwa w
rozwoju hi-storycznym. Student potrafi prawidłowo posługiwać się systemem
normatywnym w zakresie orzekania kary pozbawienia wolności.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z system
więziennictwa na świe-cie w jego rozwoju historycznym. Rozumie potrzebę uczenia
się pogłębiania wiedzy w zakresie prawa penitencjarnego.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1846/tadeusz_maciejewski
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