
 

 

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 ćwiczenia 60 8 P 

obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot   

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

Cele przedmiotu:   

1. Student powinien zdobyć usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji prawa karnego materialnego, a także przyswoić 
i zrozumieć ogólne zasady polskiego prawa karnego, 

2. Student powinien zdobyć umiejętności analizowania podstawowych przepisów prawa karnego materialnego, oceny stanu faktycznego i 
dokonania jego subsumcji pod normy tego prawa, 

3. Zwrócenie uwagi na rozbieżności w interpretacji przepisów prawa w doktrynie i orzecznictwie oraz ich przyczyny, 
4. Student powinien zdobyć  umiejętności samodzielnego korzystania z orzecznictwa sądowego i literatury uzupełniającej (w 

szczególności: komentarzy, artykułów w prasie specjalistycznej), 

 Metody dydaktyczne:  metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, metoda aktywizująca, wykład konwersatoryjny (uzupełniająco), metoda 

nauczania teoretycznego (uzupełniająco) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych 
2. Funkcje prawa karnego 
3. Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego 
4. Przyczyny i uzasadnienie kryminalizacji 
5. Budowa i zakres zastosowania ustawy karnej 
6. Pojęcie i struktura przestępstwa: 
7. Formy stadialne i zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego 
8. Prawo karne międzynarodowe i międzyczasowe 
9. Funkcje kary, rodzaje kar 
10. Sądowy wymiar kary - przesłanki i granice przy wymierzaniu kar, zaniechanie ukarania sprawcy 
11. Szczególny wymiar kary 
12. Kara łączna  
13. Zmiana kary orzeczonej 
14. Środki probacyjne 
15. Środki karne 
16. Środki zabezpieczające  
17. Przedawnienie ścigania i ukarania sprawcy 
18. Zatarcie skazania 
19.  Część szczególna kodeksu karnego 

Forma i warunki zaliczenia:  zaliczenie 

Literatura podstawowa:  

1.A. Marek, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa , wydanie 7. (2006) lub nowsze,  

2. L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck. Warszawa, wydanie 12 (2006) lub nowsze, 

Literatura uzupełniająca:  

1. A Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Tom I, Wolters Kluwer Polska,     Kraków 2007 (3. wydanie), Tom II i III, Zakamycze, 

Kraków 2006 (2. wydanie) 

 2. A. Wąsek (red.), Kodeks karny, Komentarz, tom I i II, ARCHE, Gdańsk 2005 

 3. A. Wąsek (red.), Kodeks karny, Część szczególna, Komentarz, t. I i II, C.H. Beck,  Warszawa 2006-2006 


