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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Penologia

Kod ECTS

10.4.0507
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Kryminologia forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Paweł Petasz
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

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
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

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

Podstawowe kryteria oceny

•Obecność na zajęciach,
•Opanowanie materiału prezentowanego w czasie zajęć

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie założone efekty weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

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

Cele kształcenia

Przedstawienie zagadnień jurydycznych oraz socjologicznych związanych z problematyką kar krymi-nalnych oraz regulacji prawnych ich
dotyczących. Przyswojenie przez studentów wiedzy z zakresu pe-nologii oraz opanowanie siatki pojęciowej odnoszącej się do tematyki kar
kryminalnych. Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej związanej z nauką o karze do rozwiązywania problemów
praktycznych.

Treści programowe

1.Penologia jako dyscyplina naukowa;
2.Problematyka kary. Istota, cele i funkcje kary. Sens kary;
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3.Pojęcie i aksjologia kary kryminalnej;
4.Kara jako instytucja społeczna;
5.Racjonalizacja reakcji karnej. Rodzaje racjonalizacji kary. Teorie kary: absolutne (bezwzględne, sprawiedliwościowe, odwetowe, retrospektywne),
celowościowe (względne, prewencyjne, relatywne, prospektywne), mieszane (synkretyczne, eklektyczne);
6.Historyczny rozwój systemu sankcji karnych. Podmiotowy i przedmiotowy zakres kary. Ewolucja kar kryminalnych;
7.Problematyka tortur;
8.Kary mutylacyjne (okaleczające), izolacyjne, wolnościowe - charakterystyka ogólna;
9.Sankcje karne w II Rzeczpospolitej;
10.Sankcje karne w Polsce Ludowej;
11.Sankcje karne w kodeksie karnym z 1997 r.;
12.Tendencje rozwojowe sankcji karnych. Kary kryminalne i prawa człowieka.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1.Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007
2.Cieślak M., Kara. Istota - cel - uzasadnienie, Gdańsk 2011
1.Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007
2.Cieślak M., Kara. Istota - cel - uzasadnienie, Gdańsk 2011
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
1.Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2012
2.Utrat-Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006
3.Petasz P., Sens, istota i cele kary kryminalnej, Gdańskie Studia Prawnicze tom XIV, Gdańsk 2005
4.Petasz P., Zabijanie w majestacie prawa - kara śmierci w polskim prawie karnym, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XIX, Gdańsk 2008
Literatura uzupełniająca:
1.Utrat-Milecki J. (red.), Kara w nauce i kulturze, Warszawa 2009
2.Wróblewski B., Penologja. Socjologja kar, t.1 i t. 2, Wilno 1926
3.Lernell L., Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977
4.Cieślak M., O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP. 1969
5.Lernell L., Rozważania o przestępstwie i karze na tle zagadnień współczesności, Warszawa 1975
6.Lernell L., Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej. Problemy kryminologiczne i penologiczne, Warszawa 1978
7.Szerer M., Karanie a humanizm, Warszawa 1964

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Wiedza dotycząca istoty, celów oraz funkcji kary kryminalnej. Podstawy filozoficzne,
prawne oraz aspekty socjologiczne dot. kary kryminalnej. Wiedza na temat
historycznego rozwoju sankcji karnych oraz rodzajów racjonalizacji kary. Wiedza na
temat katalogu zagrożeń karnych istniejących zarówno w przeszłości, jak i obecnie
na gruncie polskiego prawa karnego oraz w ujęciu międzynarodowym.

Umiejętności

Zastosowanie posiadanej wiedzy dotyczącej problematyki kary kryminalnej w
praktyce. Umiejętność posłużenia się określonymi przepisami prawnymi
odnoszącymi się do sankcji karnych przewidzianych przez prawo.

Kompetencje społeczne (postawy)

Postawa społeczna charakteryzująca się odpowiedzialnością i wiedzą w kwestii kar
kryminalnych oraz ich relacji względem praw człowieka. Dążenie do utrwalania
nowoczesnego ujęcia kary kry-minalnej - jako środka nie tylko służącego retrybucji
sprawcy czynu zabronionego, ale także jako środka o charakterze utylitarnym
realizującym określone przez ustawodawcę cele użyteczne społecznie.

Kontakt

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