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Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski
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 konsultacji - 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

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
egzamin ustny
Podstawowe kryteria oceny
brak

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
Znajomość regulacji prawnej obowiązującej w zakresie postępowań w sprawach nieletnich w Polsce; znajomość podstawowych modeli regulacji w
tych sprawach w innych systemach prawnych

Treści programowe
1.Podstawowe pojęcia - nieletni i czyn karalny, demoralizacja
2.Środki oddziaływania
3.Zasady procesowe rządzące postępowaniem w sprawach nieletnich. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich
4.Uczestnicy postępowania, właściwość sądu
5.Środki tymczasowe stosowane względem nieletnich. Czynności Policji w sprawach nieletnich.
6.Postępowanie wyjaśniające
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7.Postępowanie opiekuńczo - wychowawcze
8.Postępowanie poprawcze
9.Środki zaskarżania decyzji procesowych
10.Postępowanie wykonawcze
11.Rodzaje zakładów poprawczych. Środki przymusu bezpośredniego. Zatarcie orzeczenia

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
•K. Eichstaedt - Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich, Warszawa 2008 (wyd. Difin)
•A. Wilkowska - Płóciennik, Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2011 (wyd. C. H. Beck)
•Ustawa z dnia 26 października 1982 r., Dz. U. 2010, nr 33, poz. 178
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
brak

Literatura uzupełniająca:
•P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2010 (wyd. Wolters Kluwer)
•M. Korcyl - Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2008 (wyd. Wolters Kluwer)
•T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2011 (wyd. Wolters Kluwer)
•B. Stańdo - Kawecka, Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007 (wyd. Wolters Kluwer)

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student zna i rozumie istotę czynów zabronionych przez normy prawa karnego;
rozumie reguły głównych postępowań istniejących w prawie polskim oraz zależności
między niektórymi z nich; zna i rozumie podstawowe zasady odpowiedzialności
karnej.

Umiejętności
Student powinien legitymować się wiedzą dotyczącą m.in. koncepcji dotyczących
rozwiązania problemu odpowiedzialności prawnej nieletnich, środków stosowanych
w konsekwencji popełnie-nia czynów karalnych przez nieletnich, sposobu
procedowania w sprawach o czyny karalne nieletnich. Dodatkową umiejętnością,
jakiej można oczekiwać, jest radzenie sobie z rozwiązaniem najbardziej
podstawowych problemów interpretacyjnych, wyłaniających się na tle interpretacji
przepisów postępowania w sprawach nieletnich.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student umie zastosować w konkretnym przypadku popełnienia czynu karalnego
przez nieletniego lub stwierdzenia demoralizacji nieletniego procedury przewidziane
w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i postępowaniu karnym oraz
cywilnym; potrafi prawidłowo wskazać normę prawa karnego lub ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich, która powinna być zastosowana w przypadku
popełnienia czynu karalnego.

Kontakt
http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3287/wojciech_zalewski
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