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Kierunek i poziom studiów: Nauki o rodzinie, II stopień
Sylabus modułu: Elementy prawa karnego (11-R2N-14-r2_9)
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu

Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
2014/2015
Zimowy
niestacjonarne
75%- wykłady
25%- ćwiczenia
Ocena w USOS-ie i indeksie jest łączną oceną za wykłady i
ćwiczenia.

informacje
dodatkowe

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa : elementy prawa karnego

wykład

prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa

Kod:

r2_9_fns_1

Dr Aleksandra Brzemia - Bonarek
przedstawienie wiedzy na temat zasad ogólnych polskiego prawa karnego
jak w opisie modułu

15

60

Pogłębienie wiedzy zdobytej na wykładach, przez wskazane lektury; przygotowanie
do prezentacji ustnej
Wykłady odbywające się z blokach, obejmujących poszczególne zagadnienia z
zakresu polskiego prawa karnego

Ustawa Kodeks Karny z 06.06. 1997r roku z późń. zm
Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989r.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.10. 1982 z późn. zm.
Artur Mudrecki: „Prawo nieletniego do rzetelnego procesu przed sądami rodzinnymi”,
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literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
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Opole 2008
http://www.deathpenaltyinfo.org/execution-juveniles-us-and-other-countries
portal Edukacja Prawnicza (www.edukacjaprawnicza.p)

Komentarz o ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, P. Górecki, S.
Stachowiak, Warszawa 2007

Studenci otrzymują na bieżąco, za pośrednictwem rocznikowego adresu mailowego
materiały dydaktyczne z zakresu wyłożonego tematu.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa; Elementy prawa karnego
zaliczenie ustne
R1S_w_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
Dr Aleksandra
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kryteria oceny

przebieg procesu
weryfikacji

r2_9_w_1

Brzemia - Bonarek

Znajomość najważniejszych zasad i norm rządzących polskim prawem karnym, ze
szczególnym uwzględnieniem osoby małoletniego, metod i środków podstawowych zasad
interpretacyjnych używanych w prawie karnym, umiejętność dokonywania ustnej
argumentacji na temat losowo wybranego problemu praktycznego z zakresu prawa
karnego (jako hipotetycznej rozmowy z nieletnim lub jego rodziną)
Ocena za prawidłowe rozwiązanie hipotetycznego przypadku, uwzględnienie okoliczności
związanych z czynem karalnym i sprawcą.
Weryfikacja dokonywana jest pod koniec modułu
Możliwość poprawy na konsultacjach

Nazwa: Elementy prawa karnego
Wystąpienie ustne ( prezentacja)
R1S_w_2
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Aleksandra
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne

kod

kod

r2_9_w_2

Brzemia - Bonarek

Znajomość najważniejszych zasad i norm rządzących polskim prawem karnym, metod i
środków interpretacji przepisów prawa karnego, umiejętność dokonywania prostej
argumentacji prawniczej w formie rozmowy z małoletnim podopiecznym lub jego
rodziną.
Ocena za prawidłową pod względem formy (stylu) i treści pracę.
Studenci przygotowują i prezentują pracę końcową na zadany przez wykładowcę temat
pod koniec całości modułu. Wybór jest losowany przez studentów.
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uczniowie dokonują prezentacji w parach, oby dwie osoby otrzymują taką samą ocenę.
(Istotą jest podjęcie pracy zespołowej i odpowiedzialność za wyniki takiej formy pracy.)

