
 

KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Prawo karne i postępowanie karne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Criminal law and criminal procedure 

Kierunek studiów  Prawo (WNIT) 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) jednolite magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina nauki prawne 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba 

odpowiedzialna 

dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 

zamknięty ze 

słownika) 

Liczba godzin Semestr Punkty ECTS 

seminarium 120 VII (30 godz.), VIII 

(30 godz.), IX (30 

godz.), X (30 godz.) 

6 

 

Wymagania 

wstępne 

Zdane egzaminy z prawa karnego i postępowania karnego, zainteresowanie 

problematyką 
 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – zapoznanie z metodyką pisania pracy naukowej 

C2 – wyrobienie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną z zakresu 

prawa karnego i postępowania karnego 

C3 – przygotowanie pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego lub postępowania 

karnego 

 

 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 

kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 

Odniesienie do 

efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego 

K_W03 

W_02 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania 

danych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego 

K_W10 

W_03 Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki 

własnego rozwoju wykorzystując wiedzę z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego 

K_W14 

W_04 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W16 



(problematyka plagiatu, zasady dozwolonego cytowania, 

kanon etycznego postępowania) przy tworzeniu pracy 

magisterskiej z zakresu prawa karnego i postępowania 

karnego 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi dokonywać obserwacji, wyszukiwać, 
selekcjonować, oceniać i użytkować informacje na temat 

zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, 

wykorzystując wiedzę z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego. Potrafi określić i analizować 
wzajemne powiązania między różnymi obszarami wiedzy 

prawniczej, źródłami prawa oraz gałęziami prawa. 

K_U01 

U_02 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami 

prawnymi z zakresu prawa karnego i postępowania 

karnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych. 

K_U03 

U_03 Posiada elementarne umiejętności badawcze obejmujące 

wytyczanie i analizę problemów prawnych z zakresu 

prawa karnego i postępowania karnego, dobór  

odpowiednich metod i narzędzi badawczych, 

formułowanie tez, konstruowanie spójnych wniosków 

oraz  opracowanie i prezentację wyników pozwalających 

rozstrzygać określone problemy prawne z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego. 

K_U05 

U_04 Uwzględniając wiedzę z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego posiada umiejętność rozumienia i 

analizowania przyczyn, przebiegu i prawnych 

konsekwencji przemian ekonomicznych, społecznych, 

politycznych, kulturowych we współczesnym świecie i 

posiada umiejętność odniesienia tychże przemian do 

prawodawstwa. 

K_U06 

U_05 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 

mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych 

zagadnień z zakresu prawa karnego lub postępowania 

karnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, 

korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i 

innych dyscyplin. 

K_U7 

U_06 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego 

argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych 

autorów. Potrafi stawiać tezy, trafnie formułować wnioski  

oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny 

wybranych problemów z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego. 

K_U09 

U_07 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z 

zakresu prawa karnego i postępowania karnego w 

różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności 

krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej 

wiedzy. 

K_U10 

U_08 Posiada umiejętność przygotowania pracy magisterskiej, 

poświęconej omówieniu szczegółowych zagadnień z 

K_U11 



zakresu prawa karnego i postępowania karnego. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. Potrafi 

odnieść nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego do obiektywnej oceny 

zjawisk prawnych, społecznych, kulturowych, 

politycznych i ekonomicznych. 

K_K01 

K_02 Uczestnicząc w seminarium potrafi pracować w zespole 

pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, 

krytycznego analityka, komentatora efektów), umie 

przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację  
zakładanych celów. 

K_K02 

K_03 Przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego potrafi odpowiednio 

ocenić priorytety służące realizacji określonego lub 

narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną 
realizację zadań. 

K_K03 

K_04 Przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego ma przekonanie o 

znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny i 

stałego przestrzegania zasad etyki zawodowej. Inspiruje 

się aksjologią Kościoła katolickiego. 

K_K04 

K_05 Przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego odpowiedzialnie 

przygotowuje się do swojej pracy. 

K_K07 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Metodyka pisania pracy magisterskiej, zasady wyboru tematu pracy, wybór tematów, zasady 

poszukiwania i gromadzenia źródeł i literatury, metody analizy prawnej zgromadzonego 

materiału, układ pracy, zasady sporządzania spisu bibliograficznego oraz przypisów, 

prezentacja konspektów prac oraz podstawowych problemów badawczych, dyskusja nad 

sformułowaniem tematu każdego uczestnika seminarium, strukturą pracy, problemami 

badawczymi, literaturą przedmiotu oraz podstawą źródłową, omówienie wstępu, części 

merytorycznej pracy oraz zakończenia 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 

efektu 

Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Dyskusja Obserwacja  Karta obserwacji 

W_02 Metaplan / analiza tekstu 

prawnego 

Opracowanie planu pracy 

magisterskiej 

Oceniona praca 

pisemna 

W_03 Dyskusja / analiza tekstu 

prawnego 

Obserwacja Karta obserwacji 

W_04 Analiza tekstu Prezentacja postępów Praca dyplomowa 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dyskusja  Obserwacja Karta obserwacji 



U_02 Dyskusja / analiza tekstu Obserwacja Karta obserwacji, 

notatki prowadzącego 

U_03 Metoda problemowa Obserwacja Karta obserwacji 

U_04 Dyskusja / burza 

mózgów 

Obserwacja Karta obserwacji 

U_05 Projekt badawczy Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

U_06 Projekt badawczy Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

U_07 Projekt badawczy Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

U_08 Projekt badawczy Przygotowanie projektu Karta oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja, projekt 

badawczy 

Obserwacja, 

przygotowanie projektu 

Karta obserwacji, 

karta oceny projektu 

K_02 Dyskusja, projekt 

badawczy 

Obserwacja, 

przygotowanie projektu 

Karta obserwacji, 

karta oceny projektu 

K_03 Dyskusja, projekt 

badawczy 

Obserwacja, 

przygotowanie projektu 

Karta obserwacji, 

karta oceny projektu 

K_04 Projekt badawczy Przygotowanie projektu Karta obserwacji 

K_05 Projekt badawczy Przygotowanie projektu, 

obserwacja 

Karta oceny projektu, 

karta obserwacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wag 
 

Ocena niedostateczna 

(W) – Student: 

- nie zna i nie rozumie terminologii prawniczej z zakresu prawa karnego i postępowania 

karnego, 

- nie zna i nie rozumie metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego, 

- nie ma elementarnej wiedzy na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju 

wykorzystując wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, 

- nie zna i nie rozumie pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego (problematyka plagiatu, zasady dozwolonego cytowania, kanon etycznego 

postępowania) przy tworzeniu pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego i postępowania 

karnego. 

 

(U) – Student: 

- nie potrafi dokonywać obserwacji, wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i użytkować 
informacji na temat zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, wykorzystując 

wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, nie potrafi określić i analizować 
wzajemnych powiązań między różnymi obszarami wiedzy prawniczej, źródłami prawa oraz 

gałęziami prawa, 

- nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, 

- nie posiada elementarnych umiejętności badawczych obejmujących wytyczanie i analizę 
problemów prawnych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, dobór odpowiednich 

metod i narzędzi badawczych, formułowanie tez, konstruowanie spójnych wniosków oraz 

opracowanie i prezentację wyników pozwalających rozstrzygać określone problemy prawne z 

zakresu prawa karnego i postępowania karnego, 



- uwzględniając wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego nie posiada 

umiejętności rozumienia i analizowania przyczyn, przebiegu i prawnych konsekwencji 

przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych, kulturowych we współczesnym świecie 

i nie posiada umiejętności odniesienia tychże przemian do prawodawstwa, 

- nie potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy 

dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, przy 

wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych 

jak i innych dyscyplin, 

- nie posiada umiejętności samodzielnego merytorycznego argumentowania z 

wykorzystaniem poglądów innych autorów, nie potrafi stawiać tez, trafnie formułować 
wniosków oraz tworzyć syntetycznych podsumowań i ocen wybranych problemów z zakresu 

prawa karnego i postępowania karnego, 

- nie posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i 

przydatności stosowanej wiedzy, 

- nie posiada umiejętności przygotowania pracy magisterskiej, poświęconej omówieniu 

szczegółowych zagadnień z zakresu prawa karnego i postępowania karnego 

 

(K) – Student: 

- nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby 

kształcenia się przez całe życie, nie potrafi odnieść nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu 

prawa karnego i postępowania karnego do obiektywnej oceny zjawisk prawnych, 

społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych, 

- uczestnicząc w seminarium nie potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, 

dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), nie umie przyjmować i 

wyznaczać zadań, nie ma elementarnych umiejętności organizacyjnych pozwalających na 

realizację zakładanych celów, 

- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego i postępowania karnego nie 

potrafi odpowiednio ocenić priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego 

zadania, nie dba o terminową i efektywną realizację zadań, 
- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego nie 

ma przekonania o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny i stałego przestrzegania 

zasad etyki zawodowej; nie inspiruje się aksjologią Kościoła katolickiego, 

- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego nie 

przygotowuje się do swojej pracy. 

 

Ocena dostateczna 

(W) – Student: 

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą z zakresu prawa karnego i postępowania 

karnego, 

- zna i rozumie podstawowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych z 

zakresu prawa karnego i postępowania karnego, 

- ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju wykorzystując 

wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, 

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego (problematyka plagiatu, zasady dozwolonego cytowania, kanon etycznego 

postępowania) przy tworzeniu pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego lub postępowania 

karnego. 

 



(U) – Student: 

- potrafi dokonywać podstawowych obserwacji, wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i 

użytkować informacje na temat zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, 

wykorzystując wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, potrafi w stopniu 

podstawowym określić i analizować wzajemnych powiązania między różnymi obszarami 

wiedzy prawniczej, źródłami prawa oraz gałęziami prawa,  

- posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, 

- posiada elementarne umiejętności badawcze obejmujące wytyczanie i analizę problemów 

prawnych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, dobór odpowiednich metod i 

narzędzi badawczych, formułowanie tez, konstruowanie spójnych wniosków oraz 

opracowanie i prezentację wyników pozwalających rozstrzygać określone problemy prawne z 

zakresu prawa karnego i postępowania karnego, 

- uwzględniając wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego posiada 

podstawową umiejętność rozumienia i analizowania przyczyn, przebiegu i prawnych 

konsekwencji przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych, kulturowych we 

współczesnym świecie i posiada podstawową umiejętność odniesienia tychże przemian do 

prawodawstwa, 

- potrafi w sposób poprawny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, przy wykorzystaniu 

różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych 

dyscyplin, 

- posiada podstawową umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z 

wykorzystaniem poglądów innych autorów, potrafi stawiać tezy, formułować wnioski oraz 

tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów z zakresu prawa karnego 

i postępowania karnego, 

- posiada podstawową umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i 

przydatności stosowanej wiedzy, 

- posiada podstawową umiejętność przygotowania pracy magisterskiej, poświęconej 

omówieniu szczegółowych zagadnień z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego 

 

(K) – Student: 

- ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się 
przez całe życie, potrafi odnieść nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego do obiektywnej oceny zjawisk prawnych, społecznych, kulturowych, 

politycznych i ekonomicznych, 

- uczestnicząc w seminarium potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, 

dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i 

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację  
zakładanych celów, 

- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego i postępowania karnego potrafi 

odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o 

terminową i efektywną realizację zadań, 
- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego ma 

przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny i stałego przestrzegania 

zasad etyki zawodowej; inspiruje się aksjologią Kościoła katolickiego, 

- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy. 



 

Ocena dobra 

(W) – Student: 

- dobrze zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa karnego i postępowania 

karnego, 

- dobrze zna i rozumie metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu 

prawa karnego i postępowania karnego, 

- ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju wykorzystując wiedzę z 

zakresu prawa karnego i postępowania karnego, 

- dobrze zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego (problematyka plagiatu, zasady dozwolonego cytowania, kanon etycznego 

postępowania) przy tworzeniu pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego lub postępowania 

karnego. 

 

(U) – Student: 

- potrafi dokonywać obserwacji, wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i użytkować informacji 

na temat zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, wykorzystując wiedzę z 

zakresu prawa karnego i postępowania karnego, potrafi określić i analizować wzajemne 

powiązania między różnymi obszarami wiedzy prawniczej, źródłami prawa oraz gałęziami 

prawa, 

- posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, 

- posiada umiejętności badawcze obejmujące wytyczanie i analizę problemów prawnych z 

zakresu prawa cywilnego lub postępowania cywilnego, dobór odpowiednich metod i narzędzi 

badawczych, formułowanie tez, konstruowanie spójnych wniosków oraz opracowanie i 

prezentację wyników pozwalających rozstrzygać określone problemy prawne z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego, 

- uwzględniając wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego posiada umiejętność 
rozumienia i analizowania przyczyn, przebiegu i prawnych konsekwencji przemian 

ekonomicznych, społecznych, politycznych, kulturowych we współczesnym świecie i posiada 

umiejętność odniesienia tychże przemian do prawodawstwa, 

- potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z 

zakresu prawa cywilnego lub postępowania cywilnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć 
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin, 

- posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 

poglądów innych autorów, potrafi stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć 
syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego, 

- posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i 

przydatności stosowanej wiedzy, 

- posiada umiejętności przygotowania pracy magisterskiej, poświęconej omówieniu 

szczegółowych zagadnień z zakresu prawa karnego i postępowania karnego 

 

(K) – Student: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się 
przez całe życie, potrafi odnieść nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa cywilnego i 

postępowania cywilnego do obiektywnej oceny zjawisk prawnych, społecznych, kulturowych, 

politycznych i ekonomicznych, 



- uczestnicząc w seminarium potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, 

dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i 

wyznaczać zadań, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 
zakładanych celów, 

- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego potrafi 

odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o 

terminową i efektywną realizację zadań, 
- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego ma 

przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny i stałego przestrzegania 

zasad etyki zawodowej; inspiruje się aksjologią Kościoła katolickiego, 

- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy. 

 

Ocena bardzo dobra 

(W) – Student: 

- bardzo dobrze zna i nie rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego, 

- bardzo dobrze zna i rozumie metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych z 

zakresu prawa karnego i postępowania karnego, 

- ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju wykorzystując wiedzę z 

zakresu prawa karnego i postępowania karnego, 

- bardzo dobrze zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego (problematyka plagiatu, zasady dozwolonego cytowania, kanon etycznego 

postępowania) przy tworzeniu pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego lub postępowania 

karnego. 

 

(U) – Student: 

- potrafi dokonywać wnikliwych obserwacji, wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i 

użytkować informacje na temat zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, 

wykorzystując wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, potrafi określić i 

analizować wzajemne powiązania między różnymi obszarami wiedzy prawniczej, źródłami 

prawa oraz gałęziami prawa, 

- posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych, 

- posiada umiejętność badawcze obejmujące wytyczanie i analizę problemów prawnych z 

zakresu prawa karnego i postępowania karnego, dobór odpowiednich metod i narzędzi 

badawczych, formułowanie tez, konstruowanie spójnych wniosków oraz opracowanie i 

prezentację wyników pozwalających rozstrzygać określone problemy prawne z zakresu prawa 

karnego i postępowania karnego, 

- uwzględniając wiedzę z zakresu prawa karnego i postępowania karnego posiada 

umiejętności rozumienia i analizowania przyczyn, przebiegu i prawnych konsekwencji 

przemian ekonomicznych, społecznych, politycznych, kulturowych we współczesnym świecie 

i posiada umiejętność odniesienia tychże przemian do prawodawstwa, 

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy 

dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i postępowania karnego, przy 

wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych 

jak i innych dyscyplin, 

- posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 

poglądów innych autorów, potrafi stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć 



syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego, 

- posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i 

przydatności stosowanej wiedzy, 

- posiada umiejętność przygotowania pracy magisterskiej, poświęconej omówieniu 

szczegółowych zagadnień z zakresu prawa karnego i postępowania karnego 

 

(K) – Student: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się 
przez całe życie, potrafi odnieść nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa karnego i 

postępowania karnego do obiektywnej oceny zjawisk prawnych, społecznych, kulturowych, 

politycznych i ekonomicznych, 

- uczestnicząc w seminarium potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, 

dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i 

wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych 

celów, 

- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego potrafi 

odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o 

terminową i efektywną realizację zadań, 
- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego ma 

przekonanie o znaczeniu zachowania się w sposób profesjonalny i stałego przestrzegania 

zasad etyki zawodowej; inspiruje się aksjologią Kościoła katolickiego, 

- przygotowując pracę magisterską z zakresu prawa karnego lub postępowania karnego 

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  

 

120 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 

 

60 
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