
 

 

Wydział Prawa i Administracji Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Karnego 

Kierunek: Prawo 

Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie 

KOD Przedmiotu:  SP-5 Nazwa przedmiotu: Prawo karne 

Tryb studiów  

Rok 

 

Semestr 

 

Rodzaj zajęć: 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS: 

Typ 

przedmiotu 

Język 

wykładowy 

stacjonarne II III, IV wykład 45 8 P 

obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne         

Prowadzący przedmiot:  

Wymagania wstępne:  podstawowe wiadomości z zakresu prawa i prawoznawstwa oraz logiki prawniczej 

Cele przedmiotu:   

1. Student powinien zdobyć usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji prawa karnego materialnego. 
2. Student powinien zdobyć umiejętność wykładni przepisów prawa karnego materialnego. 
3. Student powinien zdobyć umiejętność adekwatnego stosowania przepisów prawa karnego materialnego. 

 Metody dydaktyczne:  wykład prowadzony metodą nauczania teoretycznego wespół z uzupełniającym stosowaniem metody aktywizującej. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Pojęcie i funkcje prawa karnego materialnego 
2. Zawartość normatywna przepisów prawa karnego  
3. Wiadomości ogólne nt. struktury przestępstwa 
4. Pojęcie czynu jako przedmiotu prawnokarnego wartościowania 
5. Pojęcie i systematyka ustawowych znamion typu czynu zabronionego pod groźbą kary 
6. Przedmiot ochrony 
7. Podmiot czynu zabronionego pod groźbą kary 
8. Strona przedmiotowa czynu zabronionego pod groźbą kary 
9. Strona podmiotowa czynu zabronionego pod groźbą kary 
10. Formy stadialne i zjawiskowe czynu zabronionego pod groźbą kary 
11. Zbiegi przepisów oraz przestępstw 
12. Pojęcie i charakterystyka okoliczności wyłączających bezprawność czynu (ogólne założenia kontratypizacji, obrona konieczna, stan 

wyższej konieczności, ryzyko nowatorstwa)  
13. Pojęcie i charakterystyka okoliczności uniemożliwiających przypisanie winy (niepoczytalność, błąd) 
14. Kwestie związane z wiekiem sprawcy 
15. Pojęcie kary z ekspozycją stosowanej aparatury terminologicznej 
16. Dyrektywy wymiaru kary 
17. Nadzwyczajny wymiar kary 
18. Kara łączna 
19. Środki probacyjne 
20. Środki zabezpieczające 
21. Przedawnienie i jego rodzaje 
22. Zatarcie skazania 
23. Charakterystyka części szczególnej k.k. wespół z analizą wybranych typów przestępstw 

Forma i warunki zaliczenia:  egzamin (ustny albo pisemny) 

Literatura podstawowa:  

1.A. Marek, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa, najnowsze wydanie. 

2. L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck. Warszawa, najnowsze wydanie. 

Literatura uzupełniająca:  

1. A. Zoll (red.),  Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Tom I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007. 

2. A Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Tom II i III, Zakamycze, Kraków 2006. 


