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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Prawo karne materialne-pozakodeksowe

Kod ECTS

10.9.0855
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Paweł Petasz; dr Jacek Potulski
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 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
60 h praca własna studenta - 2 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Egzamin
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

Podstawowe kryteria oceny

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent wiedzy w danej dziedzinie
• Obecność na zajęciach,
• Opanowanie materiału prezentowanego w czasie zajęć

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
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brak
Cele kształcenia

Przedstawienie podstawowych aktów prawnych w Polsce zawierających przepisy prawa karnego materialnego. Przyswojenie przez studentów
wiedzy z zakresu pozakodeksowego prawa karnego materialnego. Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej
związanej z prawem karnym materialnym ustanowionym poza Kodeksem karnym do rozwiązywania problemów praktycznych.

Treści programowe

1. Podział prawa karnego.
2. Podział prawa karnego materialnego.
3. Kodeksowe i pozakodeksowe prawo karne materialne - charakterystyka ogólna.
4. Analiza aktów prawnych zawierających przepisy prawa karnego materialnego.
5. Zagadnienie tendencji rozwojowych dotyczących przyszłości pozakodeksowego prawa karnego.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2015
2. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2015
3. Bojarski M. (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe. Tom 11, Warszawa 2014

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Kierunkowe efekty kształcenia to opis kwalifikacji
zdobywanych dzięki ukończeniu określonego kierunku
studiów.  Efekty kształcenia są określone w obszarze
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efektami
kształcenia będzie posiadanie przez studenta wiedzy
teoretycznej w zakresie pozakodeksowego prawa karnego
materialnego, umiejętności zastosowania tej wiedzy w
praktyce oraz zakres kompetencji społecznych związanych
z materialnym prawem karnym występującym poza ustawą
karną z 1997 r.

Wiedza

Wiedza teoretyczna związana z istniejącym poza Kodeksem karnym prawem
karnym materialnym w Polsce.

Umiejętności

Zastosowanie posiadanej wiedzy dot. obowiązującego prawa karnego materialnego
ustanowionego poza Kodeksem karnym w praktyce - tj. umiejętność zastosowanie
określonych przepisów prawnych.

Kompetencje społeczne (postawy)

Wykazanie się odpowiedzialnością w kwestii funkcjonowania przepisów
materialnego prawa karnego uregulowanego poza ustawą karną z 1997 r. we
współczesnym polskim systemie prawnym.

Kontakt

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