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Prowadzący przedmiot: według przydziału czynności
Wymagania wstępne: Zdany egzamin z prawa karnego i logiki prawniczej.
Cele przedmiotu: Przedmiot Przestępczość gospodarcza ma dać studentowi wiedzę o przyczynach
popełniania przestępstw
gospodarczych, znamionach typów czynów zabronionych przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz
umiejętność wykładni przepisów części szczególnej i subsumcji stanów faktycznych.
Metody dydaktyczne: Analiza tekstów prawnych z dyskusją.
Opracowywanie projektów pism procesowych.
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Pojęcie, zakres i źródła prawa karnego gospodarczego
2. Przyczyny przestępczości gospodarczej, relacja prawa karnego do pokrewnych dziedzin nauki
3. Koncepcje prawa karnego gospodarczego, prawa karnego biznesu, przestępczości gospodarczej i
prawa karnego
1. przedsiębiorstw
4. Szczególny charakter kar i środków karnych stosowanych w zwalczaniu przestępczości gospodarczej
5. Przestępstwa przeciwko rzetelności obrotu gospodarczego
6. Przestępstwa przeciwko wierzycielom
7. Inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zawarte w Kodeksie karnym
8. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zawarte w ustawach szczególnych
9. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
2. 10. Sporządzanie projektów pism procesowych lub opinii w sprawach o przestępstwa gospodarcze
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej lub ustnej.
Wynik punktowy na poziomie:
mniej niż 50% punktów - 2,0
co najmniej 50% punktów - 3,0
co najmniej 60% punktów - 3,5
co najmniej 70% punktów - 4,0
co najmniej 80% punktów - 4,5
co najmniej 90% punktów - 5,0.
Literatura podstawowa:
Zoll A. (red.) (2008): Kodeks karny: część szczególna: komentarz. T. 3, Komentarz do art. 278-363 K. K..
Wolter Kluwer, Warszawa
Zawłocki R. (2007): Prawo karne gospodarcze. C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
Filar M. (2012): Kodeks karny. Komentarz. LexisNexis, Warszawa
Skorupka J. (2007): Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu. LexisNexis, Warszawa
Zawłocki R. (2001): Przestępstwa przeciwko wierzycielom : rozdział XXXVI Kodeksu karnego, artykuły 300302. C.H. Beck, Warszawa

