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1b. Tytuł/stopień:
Doktor
1c.

Dyscyplina naukowa:
Prawo

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Założenia i cele przedmiotu:
Poznanie w zarysie prawa karnego i prawa wykroczeń: zasad egzekwowania
odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia. Kształtowanie
umiejętności posługiwania się Kodeksem karnym i Kodeksem wykroczeń
oraz innymi przepisami prawa karnego i prawa wykroczeń. Kształtowanie
w ten sposób umiejętności niezbędnych dla wykonywania różnych funkcji
administracyjnych w organach ścigania, wymiaru sprawiedliwości,
w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, w policji
oraz w różnych innych instytucjach i organizacjach.

4.

Wymagania wstępne:

5.

Metody dydaktyczne:
Wykład jest przybliżeniem i wyjaśnieniem podstawowych regulacji prawa
karnego i prawa wykroczeń. Wykład jest realizowany w sposób kształtujący
umiejętność posługiwania się przepisami prawa karnego i prawa wykroczeń
oraz w sposób inspirujący do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym
zakresie z wykorzystaniem tekstów stosownych aktów prawnych
oraz podręczników.

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Przedmiot jest zaliczany w formie egzaminu.

7.

Treści kształcenia (programowe):
Pojęcie i dziedziny szeroko pojętego prawa karnego.
Wcześniejsze kształtowanie się polskiego prawa karnego regulującego
odpowiedzialność za przestępstwa. Źródła prawa karnego. Konstrukcja
przepisów prawa karnego i ich wykładnia. Zakres obowiązywania
polskiego prawa karnego. Pojęcie i struktura przestępstwa. Formy
popełnienia przestępstwa. Wyłączenie odpowiedzialności karnej
ze względu na wyłączenie bezprawności, społecznej szkodliwości czynu
lub winy. Zbieg przestępstw i przepisów. Kary i inne środki (środki karne,
zabezpieczające, probacyjne). Niekaralność. Sądowy wymiar kary.
Modyfikacje prawomocnie orzeczonych kar i innych środków.
Przedawnienie. Zatarcie skazania. Ważniejsze grupy i typy przestępstw.
Modele prawa wykroczeń. Wcześniejsz kształtowanie się polskiego
prawa wykroczeń. Źródła prawa wykroczeń. Zakres obowiązywania
polskiego prawa wykroczeń. Pojęcie i struktura wykroczenia
oraz podstawowe zasady egzekwowania odpowiedzialności
za wykroczenia.
Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa i wykroczenia.

8.

Wykaz literatury podstawowej:
1. Lech Gardocki, Prawo karne. 14. wydanie, Warszawa 2008,
Wydawnictwo C.H.Beck
2. Andrzej Marek, Prawo wykroczeń, 2. wydanie, Warszawa 1999,
C.H.Beck

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
1. Andrzej Marek, Stanisław Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego,
Warszawa 2008, wydanie 4, LexisNexis
2. Andrzej Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), 6. wydanie,
Warszawa 2008, C.H.Beck
3. Piotr Górecki, Stanisław Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w

sprawach nieletnich. Komentarz, 4 wydanie, Warszawa 2007, Wolters
Kluwer

