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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo karne w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Kod ECTS

10.4.0759
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

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

Zgodne z Regulaminem Studiów.
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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat praktycznych aspektów stosowania prawa karnego. Student
zostaje zapoznany z praktycznymi problemami stosowania prawa karnego przez wymiar sprawiedliwości, których rozwiązania niejednokrotnie próżno
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poszukiwać w orzecznictwie czy też komentarzach. Student uśwaidamia sobie, że poza niezbędną znajomością przepisów, orzecznictwa, poglądów
doktryny, konieczne jest również zapoznanie się z praktyką stosowania prawa karnego.

Treści programowe

1) Wykładnia prawa karnego materialnego. Zasady, reguły wskazówki.
2) Tzw. Trudne przypadki w prawie karnym.
3) Prawo karne w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Szanse i zagrożenia.
4) Rola profesjonalnego pełnomocnika w praktyce stosowania prawa karnego.
5) Rola orzecznictwa i poglądów doktryny w stosowaniu prawa karnego.

Wykaz literatury

1. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2017
2. J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008
3. E. Samborski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2013
4. R. Łyczywek, Sztuka wymowy sądowej, Warszawa 1982.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Zob. wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Wiedza

Student posiada wiedzę dotyczącą następujących zagadnień:
1) Wykładnia prawa karnego materialnego. Zasady, reguły wskazówki.
2) Tzw. Trudne przypadki w prawie karnym.
3) Prawo karne w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Szanse i zagrożenia.
4) Rola profesjonalnego pełnomocnika w praktyce stosowania prawa karnego.
5) Rola orzecznictwa i poglądów doktryny w stosowaniu prawa karnego.

Umiejętności

Student samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające z praktyki wymiaru
sprawiedliwości. Student dostrzega złożoność problemów praktycznych
wynikających ze stosowania prawa karnego. Student potrafi rozwiązać problemy
związane z wykładnią prawa karnego w oparciu o podstawowe reguły wykładni.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student zachowuje ostrożność w formułowaniu ocen dotyczących funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości karnej. Student uświadamia sobie znaczenie
odpowiedniego przygotowania zawodowego profesjonalnych pełnomocników dla
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości karnej.
Student docenia znaczenie umiejętności praktycznych prawnika, uzupełniających
uniwersyteckie wykształcenie prawnicze.

Kontakt

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