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1.

nazwa kierunku

2. poziom kształcenia
3. profil kształcenia
4. forma prowadzenia
studiów

nauki o rodzinie
drugi
ogólnoakademicki
niestacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Elementy prawa karnego
Kod modułu: 11-R2N-14-r2_9
1. Liczba punktów ECTS: 3
2. Zakładane efekty kształcenia modułu
kod efektu
kształcenia
modułu
r2_9_1
r2_9_2
r2_9_3

kod efektu stopień
kształcenia realizacji
kierunku (skala 1-5)
R2A_W2
2
R2A_W3
2
Student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień polskiego prawa karnego
R2A_W9
1
R2A_W11
1
R2A_U6
3
Student potrafi posługiwać się normami i regułami prawnymi w celu rozwiązania konkretnych problemów z dziedziny prawa karnego R2A_U7
1
R2A_K1
1
Student ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania i pogłębiania swojej wiedzy
R2A_K4
1

3. Opis modułu

Opis efektu kształcenia
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Opis

Wymagania wstępne
modułu

W ramach modułu szczególny nacisk zostanie położony na przepisy odnoszące się do postępowania karnego w sprawach nieletnich. Podjęte
zostaną również inne przepisy odnoszące się do konkretnych przestępstw przeciwko rodzinie i wybranych przestępstw przeciwko życiu i
zdrowiu. Przybliżone zostaną również takie zagadnienia jak formy przestępstw, procedura postępowania karnego, uczestnicy postępowania
karnego, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania karnego, proces, wyrok, kary i inne środki karne stosowane za konkretne przestępstwa
oraz procedura postępowania odwoławczego.
Realizacja założeń modułu ma przyczynić się do zapoznania studenta ze wskazanymi podstawowymi przepisami prawa karnego oraz
pogłębienia umiejętności interpretacji przepisów prawnych we wskazanym zakresie w sytuacji konieczności prowadzenia rozmów na te tematy
(np. w poradniach życia rodzinnego lub w ramach prowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie).
brak

4. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia modułu
kod
r2_9_w_1

nazwa (typ) sposobu weryfikacji
zaliczenie ustne

opis szczegółowy
Sprawdzenie znajomości treści przybliżanych w czasie wykładów oraz
zadanych do uzupełnienia w ramach samodzielnej pracy studenta

5. Formy prowadzenia zajęć
nazwa
r2_9_fs_1

wykład

forma prowadzenia zajęć
opis (z uwzględnieniem metod
dydaktycznych)
Wykład kursoryczny (przybliżający
studentom najważniejsze przepisy prawa
karnego wraz z ich interpretacją) z
zastosowaniem elementów wykładu
problemowego (polegającego na
przybliżeniu przykładowego problemu ze
wskazanego zakresu, jego analizie oraz
wskazaniu hipotetycznych rozwiązań)
wielkość grupy: wszyscy studenci

liczba
godzin

15

praca własna studenta
opis
Praca z zadaną literaturą przedmiotu
pozwalającą na pogłębianie wiedzy

efekt(-y) kształcenia modułu
r2_9_1, r2_9_2, r2_9_3

liczba
godzin

60

sposób weryfikacji
efektów kształcenia

punkty
ECTS

r2_9_w_1

3
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suma godzin:

15

suma godzin:

60

suma punktów:

3

