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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Przestępstwa gospodarcze

Kod ECTS

10.0.1179
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Podatki i doradztwo
podatkowe

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

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

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
15 h wykładu - 0,5 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

Egzamin pisemny z zakresu treści programowych dla tego przedmiotu.
Kryterium oceny jest procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z
uwzględnieniem skali określonej Regulaminem Studiów UG:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i umiejętności.
 

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

- egzamin pismeny, test
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.

B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia
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- nabycie wiedzy dotyczącej przestępczości gospodarczej;
- zaznajomienie się z podstawowymi przestepstwami o charakterze gospodarczym
 

Treści programowe

- ogólne informacje dotcyzące prawa karnego (w zakresie niezbędnym dla wykładu)
- przestępstwa przeciwko mieniu (wybrane),
- przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
- przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
- przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (wybrane).

Wykaz literatury

- A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2016.
- M. Mozgawa (red.). Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.
 

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

student posiada wiedzę dotyczącą:
- typów czynów zabronionych p-ko mieniu, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi,
- przestępczości gospodarczej w ogólności
- metodyki zwalczania w/w przestępczości

Wiedza

student posiada wiedzę dotyczącą:
- typów czynów zabronionych p-ko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi,
- przestępczości gospodarczej w ogólności
- metodyki zwalczania w/w przestępczości

Umiejętności

student posiada umiejętności:
- rozpoznawania zachowań wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa o
charakterze gospodarczym

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ma świadomość zagrożeń wynikających z przestępczości gospodarczej.
Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/17780/tomasz_kanty
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