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Poznanie podstawowych instytucji prawa karnego i procesowego. Wyrobienie
umiejętności posługiwania się przepisami w konkretnych sytuacjach.
Ukazanie skali i charakterystyki zjawiska przestępczości nieletnich, analiza
kluczowych zagadnień kryminogenezy, uregulowania odpowiedzialności nieletnich
w ramach prawa karnego i zapoznanie z możliwościami działań profilaktycznych.
Podstawowe wiadomości dotyczące prawa, istoty i wyodrębnienia prawa karnego
jako gałęzi prawa, problematyki odpowiedzialności karnej i przestępczości.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

01 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze odpowiedzialności karnej i aktach
prawnych ją normujących
02 definiuje, czym jest przestępstwo w rozumieniu prawa, i opisuje jego elementy
03 określa i wyjaśnia podstawowe zasady dotyczące odpowiedzialności karnej
Wiedza
04 charakteryzuje konsekwencje uznania zachowania sprawcy za przestępstwo
05 ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą kryminogenezy przestępczości nieletnich
06 charakteryzuje konsekwencje uznania zachowania nieletnich za przejawy
demoralizacji lub czyny karalne
07 potrafi wskazać i porządkuje kluczowe instytucje warunkujące
odpowiedzialność karną w prawie polskim
08 umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść przepisów prawnych
dotyczących kluczowych instytucji prawa karnego
09 jest w stanie opisać zabronione zachowanie według ustawowych kryteriów
Umiejętności
uznawania zachowania za przestępstwo
10 potrafi wskazać i porządkuje różne grupy czynników wpływających na
zachowania nieletnich naruszających normy prawne
11 umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać mechanizmy zachowań
przestępczych oraz przejawów demoralizacji nieletnich
12 przy zmieniającym się stanie prawnym rozumie potrzebę stałego pogłębiania
wiedzy na temat podstaw i kryteriów odpowiedzialności karnej oraz
Kompetencje
przestępczości nieletnich
społeczne
13 zachowuje krytycyzm w ocenie zachowań własnych i innych osób
14 potrafi inspirować i organizować profilaktykę zachowań przestępczych
nieletnich
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady
1. Charakterystyka prawa karnego jako gałęzi prawa i jego miejsce w systemie prawnym
2. Główne zasady prawa karnego i odpowiedzialności karnej
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3. Struktura i omówienie elementów przestępstwa
4. Charakterystyka zasad odpowiedzialności karnej
5. Sankcje w prawie karnym, ich charakterystyka i wymiar
6. Charakterystyka przestępczości nieletnich jako zjawiska
7. Nakreślenie mechanizmów zachowań przestępczych dzieci i młodzieży
8. Ewolucja w uregulowaniu problematyki przestępczości nieletnich za wskazaniem standardów
obowiązujących współcześnie
9. Charakterystyka zasad postępowania z nieletnimi
10. Określenie zakresu podmiotowego, przedmiotowego i kryteriów oceny w postepowaniu z
nieletnimi
11. Charakterystyka systemu środków możliwych do orzekania w postepowaniu z nieletnimi, ich
orzekania i wykonywania
12. Fazy postępowania z nieletnimi i kluczowe decyzje procesowe
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Formą zaliczenia jest zaliczenie z oceną.
Warunki zaliczenia: należy wykazać się znajomością wymaganej wiedzy na poziomie min. 50%
całościowej puli wiedzy przewidzianej całościowym nakładem pracy.
A. Marek, Podstawy prawa i procesu karnego, LexisNexis 2008.
L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck 2011.
Literatura podstawowa M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, Wolters Kluwer 2007.
G. Harasimiak, Ewolucja zasad odpowiedzialności, traktowania i postępowania z nieletnimi,
Szczecin 2000.
J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche 2002.
Literatura uzupełniająca A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Arche
2002.
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