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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Praca kuratora

Kod ECTS

10.4.0534
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Kryminologia forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski; 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: 10 godz.

Liczba punktów ECTS

3
10 h wykładu - 0,5 ECTS
80 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2017/2018 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

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

zaliczenie pisemne-
zaliczenie ustne-

Podstawowe kryteria oceny

- wiedza podstawowa w zakresie obję-tym wykładem,
-znajomość obowiązujących regulacji prawnych,
-rozumienie sensu i filozofii kurateli sądowej w aspekcie szeroko rozumianej probacji

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Ukazanie instytucji kuratora sądowego pod względem jej podstaw prawnych, funkcji i zadań w prawie karnym i szeroko rozumianym postępowaniu
karnym, jako koniecznego narzędzia nowoczesnej polityki kryminalnej.

Treści programowe

Pojęcie kurateli sądowej, ewolucja instytucji w Polsce – uregulowania prawne, organizacja kurateli sądowej, zadania kuratorów, kurator sądowy 
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prawie karnym procesowym i materialnym – dozór, kurator w postępowaniu karnym wykonawczym – kara ograniczenia wolności i pozbawienia
wolności  w systemie dozoru elektronicznego, kurator w działalności penitencjarnej w postpenitencjarnej, kurator dla nieletnich i w innych zjawiskach
patologii społecznej.

Wykaz literatury

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A. Bałandynowicz: Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa,
Warszawa, 2006; Gromek: Kuratorzy sądowi, Komentarz. Warszawa, 2005; T. Jedynak, K. Stasiak: Funkcjonowanie kurateli sądowej w świetle
regulacji prawnych. Zadania kuratorów, Warszawa, 2006 ; M. Pawlicka: Kuratela sądowa w Polsce, Europie i świecie – historia i stan obecny,
Warszawa, 2007;
Literatura uzupełniająca
S. Lelental: Kodeks karny wykonawczy, Komentarz, Warszawa, 2010; M. Kuć, M. Gałązka: Prawo karne wykonawcze, Warszawa, 2009; J. Hołda, Z.
Hołd: Prawo karne wykonawcze, Warszawa, 2004; L. Tyszkiewicz: Badania osobopoznawcze w prawie karnym, Warszawa, 1975.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Zrozumienie tez określonych w „Celach przedmiotu”

Wiedza

Znajomość podstawowych regulacji prawnych, celów i zadań kurateli sądowej oraz
społecznej, jako istotnych narzędzi nowoczesnej polityki kryminalnej

Umiejętności

Rozumienie konieczności istnienia, roli oraz udziału kuratora sądowego w szeroko
rozumianym procesie karnym – we wszystkich jego etapach, w szczególności w
kształtowaniu prawidłowej polityki karnej i penitencjarnej

Kompetencje społeczne (postawy)

Uznanie roli kuratora sądowego i konieczności jego angażowania w procesie
resocjalizacji

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3242/krzysztof_wozniewski
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