Poznań, dn. 26 listopada 2018 r.
OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS)
Polskie prawo karne na kierunku Prawo prowadzonym wspólnie przez Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu
Prawo karne
2. Kod modułu zajęć/przedmiotu
36-MR-PPKe-pj-s
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny)
Obowiązkowy
4. Kierunek studiów
Prawo prowadzonym wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
5. Poziom kształcenia (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie)
Jednolite studia magisterskie – studia stacjonarne
6. Profil kształcenia (ogólnoakademicki / praktyczny)
ogólnoakademicki
7. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
drugi
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW)
60 h wykładu i 30 h ćwiczeń
9. Liczba punktów ECTS
6 ECTS – wykład, 2 ECTS – ćwiczenia
10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców*) /
prowadzących zajęcia
Dr hab. Joanna Długosz
11. Język wykładowy
Polski
12. Moduł zajęć / przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie)
Nie
*proszę podkreślić koordynatora przedmiotu

II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu
Pogłębione przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu obowiązującego polskiego
prawa karnego materialnego.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
a) Podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, obowiązywania, funkcjonowania,
interpretowania i stosowania obowiązującego prawa polskiego, odpowiadająca treści
kształcenia modułu Prawoznawstwo.
b) Znajomość historycznego kształtowania się prawa karnego, odpowiadająca właściwej
treści przedmiotów historyczno-prawnych (Historia prawa publicznego, Historia prawa
prywatnego, Prawo rzymskie).
Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu i odniesienie do efektów kształcenia (EK) dla kierunku
studiów
Symbol EK dla
modułu
zajęć/przedmiotu

PK_01

PK_02

PK_03
PK_04

PK_05

PK_06
PK_07
PK_08

Po zakończeniu modułu
i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

Wyjaśnić istotę i funkcje prawa karnego w rodzimym
systemie prawnym. Wskazać społeczny kontekst
funkcjonowania prawa karnego.
Objaśnić ważne pojęcia prawa karnego i nauki prawa
karnego oraz scharakteryzować instytucje prawa
karnego z odwołaniem do aktualnych poglądów
doktryny i orzecznictwa, a w szczególności objaśnić
podstawy odpowiedzialności karnej oraz środki
reakcji karnoprawnej wraz z zasadami ich
stosowania.
Scharakteryzować historyczne, filozoficzne i
ustrojowe podstawy obowiązującego prawa karnego
oraz wyjaśnić zasady i sposoby jego stanowienia.
Odnaleźć potrzebny przepis karny w systemie
obowiązującego prawa.
Przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu
karnego w oparciu o przyjęte metody i reguły
wykładni karnoprawnej, w tym interpretację
karnistyczną z uwzględnieniem ustawowych
znamion typu czynu zabronionego.
Zastosować każdy przepis karny, a w szczególności
rozwiązać casus związany z odpowiedzialnością
karną.
Komunikować się w języku prawnym i prawniczym
w zakresie prawa karnego i nauki prawa karnego.
Zaprezentować i uzasadnić pisemne lub ustne
stanowisko w zakresie stosowania prawa karnego
materialnego.

Symbole EK dla
kierunku studiów

K_W01-04, KJJ01

K_W03, K_U09,
K_U10

KW05-09, K_U07
K W011, K U01, K
U03, K U10
K_W012, KJJ01,
K_U04

K_W013,
K_U01,K_U05
K_W014, KJJ01,
KJJ06
K_W01-15, KJJ08

4. Treści kształcenia z odniesieniem do EK dla modułu zajęć/przedmiotu
Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu: Prawo karne (PK)

Symbol/symbole
EK dla modułu
zajęć/przedmiotu

Poglądy na istotę i funkcje prawa karnego

PK_01-03, PK_07

Interpretacja karnistyczna
Przesłanki i zasady odpowiedzialności karnej
Formy popełnienia przestępstwa

PK02-08
PK02-08
PK02-08
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Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną
Kary i środki karne oraz dyrektywy ich stosowania
Reguły reakcji karnoprawnej
Środki probacyjne
Środki zabezpieczające
Przestępstwa przeciwko interesom publicznym
Przestępstwa przeciwko interesom prywatnym

PK02-08
PK02-08
PK02-08
PK02-08
PK02-08
PK02-08
PK02-08

5. Zalecana literatura:

Dostępne na rynku wydawniczym aktualne podręczniki do zakresu Prawa karnego oraz
komentarze do Kodeksu karnego. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną
przedstawione przez osoby prowadzące zajęcia na początku roku akademickiego
(semestru).
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.:
Stosowne
informacje
na
ten
temat
zostaną
przekazane
w
programie
wykładu lub ustnie podczas pierwszego wykładu.
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III. Informacje dodatkowe
1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK (proszę wskazać
z proponowanych metod właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować inne)
Metody i formy prowadzenia zajęć

✔

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

✔

Wykład konwersatoryjny

✔

Wykład problemowy

✔

Dyskusja

✔

Praca z tekstem

✔

Metoda analizy przypadków

✔

Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa

✔

Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka
decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) …

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EK (proszę wskazać z proponowanych sposobów
właściwe dla danego EK lub/i zaproponować inne)
Symbole
EK dla modułu zajęć/przedmiotu
Sposoby oceniania

PK_
0108

Egzamin pisemny

✔

Egzamin ustny

✔

Egzamin z „otwartą książką”
Kolokwium pisemne

✔

Kolokwium ustne

✔

Test

✔

Projekt
Esej
Raport
Prezentacja multimedialna
Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)
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Portfolio
Inne (jakie?) …

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności

Praca własna studenta*

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

60 h wykładu

Przygotowanie do zajęć

10 h

Czytanie wskazanej literatury

10 h

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu,
prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

100 h

Inne (jakie?) …
SUMA GODZIN

180 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU
ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

6 ECTS

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanego modułu lub/i zaproponować
inne

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):
Metoda oceniania sprowadza się do zadania studentowi łącznie trzech zasadniczych pytań (po jednym) z
następującej problematyki: nauka o przestępstwie, nauka o reakcji karnoprawnej (karze), nauka o części
szczególnej (rodzaje przestępstw).
Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne są identyczne jak ww. opisy poszczególnych treści
kształcenia. Pytania egzaminacyjne są również zbieżne z wykazem pytań z prawa karnego na egzamin
dyplomowy (dostępne na stronie internetowej Katedry Prawa Karnego).
Przykładowe podstawowe zadanie na ćwiczeniach sprowadza się do przeprowadzenia właściwej
kwalifikacji karnoprawnej (w oparciu o przepis prawa karnego materialnego) określonego zdarzenia
faktycznego albo zaproponowania odpowiedniej reakcji karnoprawnej dla danego czynu zabronionego.
Stosuje się ponadto nieformalne następujące kryteria oceniania studenta:
a) poprawność i kultura języka,
b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego uzasadniania,
c) umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków (ocen
karnoprawnych),
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d) znajomość przepisów obowiązującego rodzimego prawa karnego materialnego,
e) poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach opisu efektów
kształcenia dla tego modułu.
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