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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Pomoc postpenitencjarna

Kod ECTS

10.4.0422
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)

dr Ryszard Skarbek
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

3
15 h wykładu - 0,5 ECTS

30 h konsultacji - 1 ECTS

45 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład problemowy

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
zaliczenie ustne-

Podstawowe kryteria oceny

- wiedza podstawowa w zakresie obję¬tym wykładem,
-znajomość obowiązujących regulacji prawnych,
-rozumienie sensu i filozofii tej instytucji w aspekcie szeroko rozumianej probacji.

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

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

Cele kształcenia

wskazanie na istotność udziału organizacji społecznych, pozarządowych oraz aktywnościpo-mocowej udzielanej skazanym zwalnianym z zakładów
karnym, jako podstawa ich readaptacji w społeczeństwie

Treści programowe

pomoc postpenitencjarna-rys historyczny; prawne podstawy; znaczenie i rola tej "instytucji"; rodzaje pomocy i jej przeznacze¬nie; organizacja
pomocy postpenitencjarnej; fundusze i inne środ¬ki pomocowe; nadzór sadowy i kuratorski-rozwiązania de lege lata i postulaty de lege ferenda;
pomoc postpenitencjarna-ważne ogniwo probacji.

Wykaz literatury

Pomoc postpenitencjarna #10.4.0422 | ca8f394082d9b6e165360c1658e873ec | Strona 1 z 2



Pomoc postpenitencjarna #10.4.0422
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
A. Bałandynowicz: Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa, 2006; K. Kuć, H. Gałązka: Prawo karne wykonawcze, Warszawa
2009; System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, pod red. T. Bulendy i R.Musiadłowskiego, Warszawa,2003; Kodeks karny wykonawczy.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
brak
Literatura uzupełniająca:
S. Lelental: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010; Z. Hołda, K. Postulski:
Kodeks karny wykonawczy.Komentarz,Gdańsk,2005.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

znajomość regulacji prawnych, celów instytucji, jako części składowej polityki
penitencjarnej

Umiejętności

Kształtowanie umiejętności rozumienia systemowego - pomocy postpenitencjarnej,
jako elementu polityki społecznej

Kompetencje społeczne (postawy)

Ukształtowanie postawy pozytywnej dla inicjatywy potrzeby pomocy skaza-nym, co
jest żywotnym inte¬resem społeczeństwa.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2634/ryszard_skarbek
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