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Społecznego

Nazwa przedmiotu

System probacji

Kod ECTS

10.4.0428
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)

prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski
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-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

kolokwium
Podstawowe kryteria oceny

Kolokwium z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu. Kryte-rium oceny jest
procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem skali
określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.

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

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z systemem probacji w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych oraz treścią i funkcjonowaniem polskich
środków o charakterze probacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zadań kuratorów sądo-wych, związanych z probacją.
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Treści programowe

1. Geneza probacji
2. Aksjologiczne podstawy probacji
3. Modele probacji
3.1. Model anglo-amerykański
3.2. Model francusko-belgijski
3.3. Model niemiecki
3.4. Model duńsko-norwesko-holenderski
4. Probacja a poddanie sprawcy próbie
5. Istota środka probacyjnego
6. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
6.1. Charakter prawny warunkowego umorzenia
6.2. Przesłanki stosowania warunkowego umorzenia
6.3. Okres próby, dozór i obowiązki próby
6.4. Podjęcie postępowania
7. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
7.1. Przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia
7.2. Okres próby, dozór i obowiązki próby
7.3. Wykonanie kary
7.4. Kryminalnopolityczna funkcja instytucji
8. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
8.1. Przesłanki warunkowego zwolnienia
8.2. Okres próby, dozór i obowiązki próby
8.3. Uznanie kary za odbytą i odwołanie warunkowego zwolnienia
9. Probacyjne aspekty kary ograniczenia wolności
10. Związane z probacją prawa i obowiązki kuratorów sądowych oraz innych podmiotów dozorujących

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Ustawa z 6 VI 1997 r. - Kodeks karny, art. 34-36 i rozdz. VIII
Ustawa z 6 VI 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, rozdz. IX, X (oddział 11), XI
oraz orzecznictwo do wymienionych ustaw
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 VI 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach
karnych wykonawczych
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
System prawa karnego, t. 6, Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, red. M. Melezini, wyd. 2, Warszawa 2016, § 6 i 25-28
A. Bałandynowicz, Filozofia probacji - podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego karania, Prokuratura i Prawo 2005, nr 2
Literatura uzupełniająca:
A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, wyd. 2, Warszawa 2011
A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002
T. Kozioł, Warunkowe umorzenie postępowania karnego, Warszawa 2009
A. Kordik, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Warszawa 1998
J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010
R. Giętkowski, Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym, Warszawa 2007
Probacja w systemie prawa karnego wykonawczego, red. T. Bojarski, Wrocław 1998
komentarze do Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

- rozumie istotę probacji i zna jej aksjologiczne uzasadnienie,
- potrafi wskazać modele probacji we współczesnym świecie,
- umie scharakteryzować środki o charakterze probacyjnym w prawie polskim,
- zna podstawowe prawa i obowiązki k

Umiejętności

- potrafi dokonać wykładni i zastosować w praktyce przepisy dotyczących probacji w
Polsce, w zakresie wynikającym z programu przedmiotu,
- umie ocenić przydatność rozwiązań prawnych dla resocjalizacji w ramach probacji

Kompetencje społeczne (postawy)

- docenia znaczenie probacji jako alternatywy dla kary pozbawienia wolności
Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/874/radoslaw_gietkowski
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