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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, II stopień 

Sylabus modułu: Praca kuratora sądowego (11-R2N-14-r2_11) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu mgr Elżbieta Małyszko, emalyszko@onet.pl 
rok akademicki 2014/2015 
semestr letni 
forma studiów niestacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

 
Ocena z kolokwium pisemnego. 

informacje 
dodatkowe 

W indeksie wpisana zostanie ocena końcowa modułu 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład r2_11_fns_1 

prowadzący mgr Elżbieta Małyszko 

grupa(-y)  
treści zajęć  Zasady organizacji kuratorskiej służby sądowej i wykonywania obowiązków przez kuratorów 

sądowych ( kuratela zawodowa, kuratorzy społeczni, prawa i obowiązki, wywiad środowiskowy – 
zdobywanie informacji, metody pracy ) 

 Środki związane z poddaniem sprawcy próbie ( warunkowe umorzenie postępowania karnego, 
warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie ) 

 Dozór i obowiązki z nim związane 
 Kara pozbawienia wolności - odroczenie wykonania kary i przerwa w wykonywaniu kary 
 System dozoru elektronicznego 
 Pomoc postpenitencjarna 
 Ograniczenie wolności 
 Władza rodzicielska – pełna, ograniczona, zawieszona, pozbawienie władzy rodzicielskiej, piecza 

zastępcza, przysposobienie 
 Nieletni podlegający ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich 
 Środki wychowawcze i poprawcze 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

 
jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

40 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przyswojenie zagadnień omówionych na wykładzie i poszerzeniu wiedzy o treści wskazane w literaturze 
przedmiotu 

organizacja Wszyscy studenci 



Uniwersytet Śląski w Katowicach  str. 2 
Wydział  
 
zajęć   

literatura 
obowiązkowa 

 Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27.07.2001 r. 
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy – wskazane artykuły 
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny – wskazane artykuły 
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. - o Postępowaniu w sprawach nieletnich  

literatura 
uzupełniająca 

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 
elektronicznego z dnia 7 września 2007 r. 
 
 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwium pisemne – test zaliczeniowy r2_11_w_1 

kod(-y) zajęć  r2_11_fns_1 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

mgr Elżbieta Małyszko 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Znajomość zagadnień podanych na wykładach według wyszczególnionych tez 

kryteria oceny O ocenie decyduje stopień znajomości wymaganej wiedzy. Każde zadanie testowe oceniane jest w 
skali od 0 do 3.  
Skala ocen: 25-28 pkt. – bardzo dobry, 23,5 – 24,5 pkt. – dobry plus, 20-23- pkt. – dobry, 18,5 – 
19,5 pkt. – dostateczny plus, 16-18 – dostateczny, 0–15 pkt. – niedostateczny 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student otrzymuje test składający się z zadań jednokrotnego wyboru oraz zadań, w których należy 
uzupełnić podaną treść, składający się z 24 pytań, który należy rozwiązać w ciągu 45 minut.  

informacje 
dodatkowe 

 


