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null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Administracja forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Tomasz Snarski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

4
30 h wykładu - 1 ECST
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 2 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Dyskusja-
Praca w grupach-
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

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
zaliczenie ustne-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

kolokwium-
wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej-

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 wiedzy w danej dziedzinie

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
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Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat ochrony praw jednostki w prawie karnym.  Z jednej strony
zwrócona zostanie uwaga na elementy właściwe wyłącznie prawu karnemu, mające na celu zapewnienie podstawowych praw człowieka, z drugiej
wyeksponowane zostaną przejawy wpływu międzynarodowych i krajowych systemów ochrony praw człowieka na prawo karne krajowe. Dzięki tym
wiadomościom student będzie potrafił ocenić dany system prawa karnego w kontekście ogólnych kryteriów oceny prawa represyjnego, stopnia
zapewnienia ochrony praw jednostki w prawie karnym, czy wreszcie uniwersalnych standardów ochrony praw człowieka i obywatela.

Treści programowe

Etyczne zagadnienia prawa karnego.
Prawa człowieka a prawo karne.
Gwarancyjna funkcja prawa karnego.
Zasada in dubio pro humanitate w prawie karnym.
Wpływ norm prawa międzynarodowego i konstytucyjnego chroniących prawa człowieka na zakres ochrony praw jednostki w prawie karnym
materialnym.
Filozofia prawa karnego a filozofia ochrony praw człowieka.
Zasady prawa karnego a ochrona praw jednostki w prawie karnym.

Wykaz literatury

1. J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007
2. J. Makarewicz, Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno - rozwojowe, red. naukowa A. Grześkowiak, 2009
3. J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2017
4. M. Cieślak, Prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994
5. W. Patryas, Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988
6. L.L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 1978
7. W. Sadurski, Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988
8. M. A. Nowicki: Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992; [zbiorowe] Szkoła praw człowieka
9. Konteksty prawa i praw człowieka, red. Z. M. Dymińska, Kraków 2012
10.  W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Zob. wiedza, umiejętności i postawy społeczne.

Wiedza

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą następujących zagadnień:
1) Relacje między prawami człowieka a prawem karnym.
2) Zasady prawa karnego i ich rola w ochronie praw jednostki w prawie karnym.
3) Gwarancyjna funkcja prawa karnego dla praw jednostki.
4) Filozofia prawa karnego a filozofia praw człowieka.
5) Wpływ międzynarodowych i krajowych systemów ochrony praw człowieka na
prawo karne krajowe.

Umiejętności

Student samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy wynikające z konfliktu
między standardami ochrony praw fundamentalnych a jednostki a represją
karnoprawną. Student potrafi ocenić przyjmowane rozwiązania legislacyjne w
prawie karnym z punktu widzenia kryteriów ochrony praw fundamentalnych. Student
krytycznie ocenia stosowanie prawa karnego z uwagi na stopień ingerencji w prawa
jednostki.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student zachowuje ostrożność w wydawaniu opinii popierając je odpowiednią
argumentacją. Student dąży do optymalnego rozwiązania problemu prawnego.
Student posiada umiejętność pracy w zespole. Student prezentuje postawę
krytyczną wobec formułowanych społecznie ocen i dążeń wobec prawa karnego,
weryfikując je  z punktu widzenia ochrony praw człowieka i obywatela.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2669/tomasz_snarski
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