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Nazwa przedmiotu

Kod ECTS

Prawo karne - część szczególna
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

10.4.0803

null
Studia
wydział
Wydział Prawa i
Administracji

kierunek
Administracja

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

drugiego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
wszystkie
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Paweł Petasz
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

3
20 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h praca własna studenta - 1 ECTS
40 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Wykład: 20 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 zimowy
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- 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
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru
Podstawowe kryteria oceny
• Obecność na zajęciach,
• Opanowanie materiału wykładu

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
Przyswojenie i zrozumienie przez studentów ogólnych zasad dotyczących konstrukcji części szczególnej kodeksu karnego z 1997 r. oraz
poszczególnych rodzajów przestępstw. Przyswojenie siatki pojęciowej prawa karnego odnoszącej się do części szczególnej k.k. Znajomość
podstawowych zasad interpretacji treści przepisów regulujących poszczególne typy przestępstw. Nabycie przez studentów umiejętności stosowania
wiedzy teoretycznej związanej z rodzajami czynów przestępnych do rozwiązywania problemów praktycznych.

Treści programowe
1.Problematyka wykładu
1.Systematyka części szczególnej kodeksu karnego;
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2.Problematyka pojęć: podmiot przestępstwa, przedmiot przestępstwa, przedmiot czynności wykonawczej, strona pod-miotowa, strona
przedmiotowa, zagrożenie karne, tryb ścigania;
3.Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne;
4.Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej;
5.Przestępstwa przeciwko obronności;
6.Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu;
7.Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu;
8.Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
9.Przestępstwa przeciwko środowisku;
10.Przestępstwa przeciwko wolności;
11.Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania;
12.Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
13.Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece;
14.Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej;
15.Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
16.Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;
17.Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
18.Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum;
19.Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu;
20.Przestępstwa przeciwko ochronie informacji;
21.Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;
22.Przestępstwa przeciwko mieniu;
23.Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
24.Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
- J. Warylewski: Prawo karne. Część ogólna, wyd. 5, Warszawa 2012,
- A. Marek: Prawo karne. Warszawa 2011,
- teksty ustaw karnych.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
- teksty ustaw karnych.
- orzecznictwo sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego.
Literatura uzupełniająca:
- Lech Gardocki: Prawo karne, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010,
- Alicja Grześkowiak (red.): Prawo karne, Warszawa 2011,

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Znajomość poszczególnych typów przestępstw z części szczególnej kodeksu
karnego.

Umiejętności
Umiejętność subsumcji zachowań człowieka w kontekście ich penalizacji oraz
możliwości pocią-gnięcia do odpowiedzialności karnej na podstawie norm prawnych
zawartych w części szczególnej kodeksu karnego. Umiejętność prawidłowej
wykładni i stosowania przepisów prawa karnego zawartych w części szczególnej
kodeksu karnego. Umiejętność oceny motywów ustawodawczych.

Kompetencje społeczne (postawy)
Postawa społeczna charakteryzująca się odpowiedzialnością i wiedzą w kwestii
rodzajów prze-stępstw oraz przewidzianych za nie kar kryminalnych.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2295/pawel_petasz
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