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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Status zawodowy kuratora

Kod ECTS

10.4.0419
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. Jakub Stelina
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

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS

30 h konsultacji - 1 ECTS

15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

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

Zaliczenie na ocenę
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

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent wymaganych: wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych

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

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
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Brak.
Cele kształcenia

zapoznanie się z treścią przepisów, orzecznictwem i podstawowym piśmiennictwem w zakresie statusu zawodowego kuratorów,
poznanie i zrozumienie podstawowych instytucji prawa określających status zawodowy kuratorów w kontekście społecznym i ekonomicznym,

Treści programowe

1. Geneza zawodu kuratora. Pojęcie kuratora sądowego. Zróżnicowanie statusu zawodowego kuratorów sądowych,
2. Kuratorzy zawodowi. Organizacja kuratorskiej służby sądowej,
2.1. Nawiązanie stosunku pracy kuratora zawodowego. Aplikacja kuratorska. Kryteria kwalifikacyjne,
2.2. Uprawnienia i obowiązki kuratorów sądowych w ogólności. Stopnie służbowe kuratorów sądowych,
2.3. Zmiany treści stosunku pracy kuratorów zawodowych,
2.4. Wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą, czas pracy i urlopy kuratora zawodowego,
2.5. Zakończenie stosunku pracy kuratora zawodowego,
2.6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów sądowych,
2.7. Samorząd kuratorski,
3. Status prawny kuratora społecznego,
3.1. Powołanie i odwołanie kuratora społecznego a powołanie pracownicze,
3.2. Uprawnienia i obowiązki kuratorów społecznych,

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009,
M. Sękara, Status prawny zawodowych kuratorów sądowych, Przegląd Sądowy 2003, nr 4, s. 99-123,
T. Jedynak, K. Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sądowych, Warszawa 2008,
T. Szymanowski, Ustawa o kuratorach sądowych na tle pozostałych przepisów normujących ich zadania i obowiązki, Przegląd Więziennictwa
Polskiego 2002, nr 34/35, s. 3-24,
A. Żbikowska, Kurator sądowy. Aplikacja i zawód, Edukacja Prawnicza 2009, nr 1, s. 30-32,

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011,
K. Kordowski, Rola społecznych kuratorów sądowych w warunkach nowych uregulowań w zakresie kurateli, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1999,
nr 2 s. 85-91,
J. P. Kufel, Działalność kuratorów sądowych - rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki, Studia Prawno-Ekonomiczne 2011, nr 83, s. 133-
148,
P. Stępniak, Nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych a Europejskie Reguły dotyczące Sankcji i Środków Alternatywnych, Probacja 2009, nr 2, s.
143-157,

Literatura uzupełniająca:
M. Krasińska, Zasady przetwarzania danych osobowych w działalności kuratorów sądowych. Ramy prawne i procedury bezpieczeństwa - wybrane
zagadnienia, Probacja 2012, nr 2, s. 227-232.
M. Konopczyński, Dlaczego tak trudno być kuratorem sądowym i pedagogiem jednocześnie?, Probacja 2012, nr 2, s. 247-251,
K. Marzec-Holka, Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle badań, Bydgoszcz 1994,
W. Kuźmnicki, Organizacja i warunki pracy kuratorów sądowych w okresie obowiązywania ustawy o kuratorach sądowych w świetle
przeprowadzonych badań ankietowych, Konferencje i Seminaria 2003, nr 7, s. 130-145,
A. Drążewska, J. Śpiewak, Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Poradnik dla sprawujących dozory, Warszawa 1999,
K. Sokolewicz-Hirszel, Zawód - kurator sądowy, Gazeta Prawna 1996, nr 34,

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

baza wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie: 
1. organizacji kuratorskiej służby sądowej,
2. statusu prawnego kuratora zawodowego,
3. statusu kuratora społecznego,
znajomość wybranych metod i narzędzi pracy z materiałem normatywnym z zakresu
prawa pracy w zakresie stosunku pracy kuratora sądowego,

Umiejętności

umiejętność wykładni przepisów prawa pracy w zakresie kuratorów sądowych oraz
formułowania własnych opinii w kwestiach spornych,

formułownaie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie problematyki statusu
zawodowego kuratorów sądowych,
zdolność umiejscowienia problematyki prawnej statutu zawodowego kuratora
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sądowego w systemie prawa,
Kompetencje społeczne (postawy)

student dostrzega wpływ norm prawa pracy określających status zawodowy
kuratorów ich na życie i pracę oraz na funkcjonowanie ich podopiecznych,
student rozumie przyczyny i skutki unormowania uprawnień i obowiązków kuratorów
sądowych w pragmatyce pracowniczej,

student jest otwarty na rozwiązywanie problemów prawnych związanych ze
statusem prawnym kuratora uwzględniając kontekst społeczny, ekonomiczny i
psychologiczny tego rodzaju pracy,
student posiada zdolność uzupełniania zdobytej wiedzy we własnym zakresie,

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2740/jakub_stelina
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