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Kod przedmiotu:
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Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Katedra Postępowania Karnego
Nazwa kierunku:

prawo
Forma studiów:

Profil kształcenia:

Jednolite magisterskie,
niestacjonarne

Specjalność:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

język polski

obowiązkowy

Rok

Semestr
5

3
6

Forma zajęć

Liczba godzin

ćwiczenia

15

Forma
zaliczenia
ZO

wykład

15

X

ćwiczenia

15

ZO

wykład

15

E

Razem
Koordynator
przedmiotu / modułu:

ECTS
3

7

60

10

dr MARTA JASIŃSKA

Prowadzący zajęcia:
Cele przedmiotu /
modułu:

Zapoznanie studentów z przepisami kodeksu postępowania karnego i instytucjami procesowymi.

Wymagania wstępne:

Student przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu powinien zdać egzamin z prawa karnego i wykazać się
znajomością przepisów kodeksu karnego oraz instytucji z tej dziedziny prawa.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

wiedza

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla
obszaru

Ma wiedzę na temat instytucji i konstrukcji
prawnych z zakresu postępowania
karnego.

K_W10

S2A_W09

EP2

Zna źródła postępowania karnego.

K_W05

S2A_W07
S2A_W08

3

EP3

Zna wykładnie przepisów postępowania
karnego oraz zasady postępowania
karnego.

K_W16

S2A_W07

1

EP4

Potrafi stosować przepisy kodeksu
postępowania karnego.

K_U19

S2A_U05

2

EP5

Student potrafi formułować rozwiązania
prawne.

K_U09

S2A_U06
S2A_U07

3

EP6

Potrafi udzielać porad prawnych w
nieskomplikowanych stanach faktycznych i
prawnych w zakresie postępowania
karnego.

K_U10

S2A_U06
S2A_U07

4

EP7

Student potrafi samodzielnie sporządzać
wybrane pisma i decyzje procesowe.

K_U04

S2A_U09
S2A_U10

1

EP8

Jest zdolny do wykonywania zawodu
prawniczego w zakresie postępowania
karnego z poszanowaniem godności
człowieka.

K_K04

S2A_K03
S2A_K04
S2A_K05

2

EP9

Docenia wagę pogłębiania wiedzy i
nadążania za zmianami wprowadzanymi do
k.p.k.

K_K03

S2A_K06

Lp

KOD

Opis efektu

1

EP1

2

umiejętności

kompetencje społeczne
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TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr

Liczba godzin

Przedmiot: postępowanie karne
Forma zajęć: wykład
1. Zasady procesu karnego

5

5

2. Przesłanki procesu karnego

5

4

3. Uczestnicy procesu karnego

5

3

4. Środki przymusu w procesie karnym

5

3

5. Postępowanie przygotowawcze

6

2

6. Postępowanie przed sądem I instancji

6

3

7. Postępowanie odwoławcze

6

3

8. Postępowania szczególne

6

3

9. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

6

2

10. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

6

2

1. Uczestnicy procesu karnego

5

3

2. Postępowanie dowodowe

5

3

3. Czynności procesowe

5

3

4. Środki przymusu

5

3

5. Przebieg postępowania przygotowawczego

5

3

6. Postępowanie przed sądem I i II instancji

6

5

7. Postępowania szczególne

6

3

8. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

6

3

9. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

6

1

10. Postępowanie ze stosunków międzynarodowych

6

3

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

analiza tekstów kazusów i orzeczeń sądowych z dyskusją,, omawianie przygotowanych orzeczeń
SN i SA,, przygotowywanie projektów pism i decyzji procesowych, Wykład,
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa

EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5

PROJEKT

EP4,EP5,EP6,EP7

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP8,EP9
Egzamin pisemny, ustny (wykład) - 4 pytania teoretyczne (egzamin obejmuje wiedzę z wykładu
oraz zalecanej literatury) - student może otrzymać max. 4 pkt z egzaminu, maksymalnie 1 pkt za
każdą odpowiedz.
Warunkiem koniecznym zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 2,4 pkt (60%).
Warunki zaliczenia ćwiczeń:
Forma i warunki
zaliczenia

- semestr zimowy - warunkiem zaliczenia ćwiczeń w semestrze zimowym jest uzyskanie
pozytywnej oceny z kolokwium - 4 pytania (kazusy, otwarte) - zaliczenie w oparciu o wiedzę z
ćwiczeń, zalecanej literatury, tekstów prawnych. Student może uzyskać max. 20 pkt (max. 5 pkt za
każdą odpowiedź). Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie min. 12 pkt (60%).
Przy wystawianiu oceny brana jest pod uwagę następująca punktacja:
20 (100%) - 19 (91%) pkt - bardzo dobry
18 (90%) - 17 (81%) pkt - dobry plus
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16
14
12
11

(80%) - 15 (71%) pkt - dobry
(70%)- 13 (61%) pkt - dostateczny plus
(60%)pkt - dostateczny
pkt (59%) i mniej - niedostateczny

- semestr letni - warunkiem zaliczenia ćwiczeń w semestrze letnim jest uzyskanie pozytywnej
oceny z kolokwium oraz pozytywna ocena z semestru zimowego. Kolokwium - 4 pytania (kazusy,
otwarte) - zaliczenie w oparciu o wiedzę z ćwiczeń, zalecanej literatury, tekstów prawnych.
Student może uzyskać max. 20 pkt (max. 5 pkt za każdą odpowiedź). Warunkiem zaliczenia
kolokwium jest uzyskanie min. 12 pkt (60%).
Przy wystawianiu oceny brana jest pod uwagę następująca punktacja:
20 (100%) - 19 (91%) pkt - bardzo dobry
18 (90%) - 17 (81%) pkt - dobry plus
16 (80%) - 15 (71%) pkt - dobry
14 (70%)- 13 (61%) pkt - dostateczny plus
12 (60%)pkt - dostateczny
11 pkt (59%) i mniej - niedostateczny
Ocena końcowa z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z kolokwium z
semestru letniego oraz z semestru zimowego.
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Na ocenę końcową z przedmiotu Postępowanie karne składają się: ocena z egzaminu i ocena
końcowa z ćwiczeń (średnia arytmetyczna z kolokwium w semestrze zimowym i letnim). Obliczenie
następuje według następującego schematu: X pkt z egzaminu + Y pkt które składa się na ocenę
końcową z ćwiczeń (liczba punktów z kolokwium z semestru zimowego + liczba punktów z
kolokwium z semestru letniego). Liczbę punktów sumuje się oraz wystawia ocenę wg punktacji
przedstawionej poniżej.
Warunki zaliczenia przedmiotu:
80 (100%)-75 (93%) pkt - ocena bardzo dobra
74 (92%)-70 (87%) pkt - ocena dobra plus
69 (86%)-60 (75%) pkt - ocena dobra
59 (73%)-57 (71%) pkt - ocena dostateczna plus
56 (70%)-48 (60%) pkt - ocena dostateczna
47 (59%)pkt i mniej - ocena niedostateczna
Grzegorczyk T., Tylman J. (2012): Polskie postępowanie karne, LexisNexis
Literatura podstawowa

Marszał K. (2013): Proces karny. Zagadnienia ogólne, Volumen
Marszał K., Stachowiak S., Sychta K., Zagrodnik J., Zgryzek K. (2008): Proces karny przebieg
postępowania, Volumen

Literatura uzupełniająca

Grzegorczyk T. (2014): Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze Kantor
Wydawniczy
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w egzaminie/zaliczeniu

4

Przygotowanie się do zajęć

40

Studiowanie literatury

52

Udział w konsultacjach

44

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

45

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

250

Liczba punktów ECTS

10
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