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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.
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Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

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.

Zob. wiedza, umiejętności i postawy społeczne.

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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