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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Socjologia prawa dla kryminologów

Kod ECTS

14.2.0297
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Kryminologia forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Daniel Wicenty; dr Arkadiusz Peisert; prof. UG, dr hab. Michał Kaczmarczyk
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

4
20 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
70 h praca własna studenta - 2,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
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 z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-

Podstawowe kryteria oceny

Wykład - warunkiem zaliczenia jest:
- pozytywna ocena z egzaminu końcowego (sprawdzenie zało-żonych efektów
kształcenia);

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 przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami socjologii prawa ze szczególnym uwzględnieniem socjologii dewiacji, przestępczości i
kontroli społecznej. Wykład ma zarazem umotywować studentów do własnych studiów i poszukiwań oraz nauczyć elastycznego myślenia o prawie i
społeczeństwie. W treści wykładów uwzględnione będą zarówno amerykańskie i europejskie podejścia teoretyczne, jak i badania empiryczne.

Treści programowe

1.Rola socjologii prawa w badaniach kryminologicznych.
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2.Ekonomiczne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa.
3.Prawo jako system społeczny (Niklas Luhmann).
4.Ideologie prawa w ujęciu Maxa Webera.
5.Emocjonalna teoria prawa (Leon Petrażycki).
6.Potoczne teorie przestępczości.
7.Teorie stygmatyzacji (Erving Goffman, Howard Becker).
8.Teorie stratyfikacyjne (marksizm oraz teoria Donalda Blacka).
9.Radykalne teorie przestępczości (Emil Durkheim).
10.Dynamika organizacji przestępczych (Edwin Sutherland).
11.Funkcje kary (David Garland).
12.Bronisława Malinowskiego antropologiczna teoria kary.
13.Rozwój prawa karnego starożytności w świetle badań antropologicznych (Uwe Wesel).
14.Nowożytne prawo karne w świetle teorii kontroli społecznej (Cesare Beccaria, Michel Fou-cault, Emil Durkheim).
15.Prawo karne a nowe koncepcje praw człowieka (Lynn Hunt, Hans Joas).

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1.Andrzej Kojder, Godność i siła prawa, Warszawa 2001.
2.Adam Podgórecki, Socjologia prawa, Warszawa 1962.
3.Erving Goffman, Piętno, Gdańsk 2007.
4.Emil Durkheim, Zasady metody socjologicznej, Warszawa 1968.
5.Howard Becker, Outsiderzy. Studia z socjologii deiwacji, Warszawa 2009.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
brak
Literatura uzupełniająca:
1.Roger Cotterrell, The Sociology of Law. An Introduction, London 1992.
2.Michel Foucault, Nadzorować i karać, Warszawa 1993.
3.Bronisław Malinowski, Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich, Poznań 1939.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

 Student posiada wiedzę na temat prawa i jego społecznych uwarunkowań•
 Posiada wiedzę o człowieku jako podmiocie praw i obowiązków•
 Student posiada wiedzę na temat zjawisk kontroli społecznej i dewiacji•

Umiejętności

Dostrzega, interpretuje, analizuje i prognozuje zjawiska społeczne zachodzące
w społecznym systemie prawa

•

Potrafi formułować własne opinie na temat potrzeb związanych z
funkcjonowaniem prawa, stawia hipotezy i weryfikuje je, wykorzystując metody
badań socjologicznych

•

Kompetencje społeczne (postawy)

Potrafi współdziałać w grupie zajmującej się problematyką przestępczości•
Rozpoznaje i trafnie rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
socjologa, szczególnie w odniesieniu do działań obejmujących obszar profesji
prawniczych

•

Kontakt

http://www.ifsid.ug.gda.pl/socjologia/pracownicy.html
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