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Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska; dr Jarosław Świeczkowski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS
4
20 h wykładu - 0,5 ECTS
<p>
30 h konsultacji - 1 ECTS
</p>
<p>
70 h praca własna srudenta - 2,5 ECTS
</p>

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 20 godz.

Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład problemowy
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)
Podstawowe kryteria oceny
Wynik zaliczenia -100%

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze związkami między etyką a prawem, w tym normatywnymi regulacjami etyki zawodowej: osób
wykonujących zawody prawnicze, pracowników administracji, funkcjonariuszy organów ścigania, lekarzy, psychologów i biegłych sądowych, a także
z rodzajami sądów etycznych i dylematów etycznych mających wpływ na zachowania wyczerpujące znamiona czynów zabronionych oraz na ich
ocenę prawno-karną.

Treści programowe
1.Podstawowe zagadnienia etyki
2.Deontologia - pojęcia i zasady, odpowiedzialność dyscyplinarna
3.Zasady etyki prawniczej
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4.Zasady etyki zawodów prawniczych: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny
5. Zasady etyki urzędników państwowych, funkcjonariuszy organów ścigania
6.Zasady etyki lekarzy, psychologów, biegłych sądowych
7. Identyfikacja i zasady rozwiązywania dylematów etycznych w obszarze wykonywania obowiązków zawodowych związanych z funkcjonowaniem
organów ochrony prawnej
8.Wpływ postaw i sądów etycznych na ocenę prawno-karną czynów zabronionych

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. H. Izdebski, P. Skuczyński (red) Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, LexisNexis, wyd 2,Warszawa 2011
2. M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
1. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa 2010
2. H. Izdebski, P. Skuczyński (red) Etyka prawnicza. Etyka zawodów prawniczych, LexisNexis, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
1. B. Wojciechowski, Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretyczno prawne, Toruń, 2004
2. R. Sarkowicz, O tzw. moralnym kryzysie profesji prawniczej [w:] Studia z filozofii prawa 2, J. Stelmach (red), Kraków 2003, s. 159-164.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student ma:
- rozszerzoną wiedzę o pojęciach i instytucjach występujących w etyce, w tym w
deontologii
- pogłębioną wiedzę o etyce prawniczej, lekarskiej oraz funkcjonariuszy publicznych,
z uwzględ-nieniem specyfiki poszczególnych profesji
- wiedzę o różnych rodzajach więzi między etyką, w tym w obszarze prawa karnego

Umiejętności
Student:
- rozumie i potrafi prawidłowo interpretować zasady etyki, w tym etyki zawodowej
- sprawnie i ze zrozumieniem posługuje się systemami normatywnymi z zakresu
etyki zawodowej
- posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu etyki zawodowej z praktyką
zawodową
-potrafi analizować wpływ sądów i postaw etycznych na zachowania wyczerpujące
znamiona czynów zabronionych

Kompetencje społeczne (postawy)
Student:
- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat etyki zawodowej oraz potrzeby
ustawicznego dokształcania się w tym obszarze
- ma orientację o różnorodnych powiązaniach między etyką a prawem, w tym w
obszarze prawa karnego
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań związanych z
ochrona prawną, w tym rozwiązywaniu dylematów etycznych w obszarze prawa
karnego

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1839/anna_machnikowska
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