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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy prawne pracy kuratora sądowego i 
społecznego 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Legal foundations of the work of the 
professional and the community probation 
officer 

Kierunek studiów  Praca socjalna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki prawne 

Język wykładowy Polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Krzysztof Motyka 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

Wykład               30                    II                 3 
 Konwersatorium                            

Ćwiczenia   

Laboratorium   

Warsztaty   

Seminarium   

Proseminarium   

Lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C 1. Zaznajomienie studenta z najważniejszymi przepisami prawnymi regulującymi status 

zawodowy, zadania, kompetencje i odpowiedzialność kuratora sądowego 
C 2. Zdobycie przez studenta umiejętności interpretacji prawa w zakresie pracy kuratora sądowego. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent zna genezę i stan obecny instytucji kurateli sądowej 
w Polsce oraz najważniejsze akty normatywne i przepisy 
regulujące pracę zawodowego i społecznego kuratora 
sądowego. 

K_W05 

W_02   

W_03   

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi posługiwać się językiem prawniczym i 
interpretować  przepisy relewantne dla pracy kuratora 
sądowego 

K_U01 

U_02   

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01   

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Geneza i historia instytucji kuratora sądowego.  
2. Ogólna charakterystyka podstaw normatywnych instytucji kurateli sądowej w 

Polsce. 
3. Status zawodowy kuratora sądowego.  
4. Zadania i kompetencje zawodowego kuratora sądowego w  świetle obecnie 

obowiązującego prawa. 
5. Zadania i kompetencje sądowego kuratora społecznego.  
6. Odpowiedzialność kuratora sądowego. 
7. Kurator sądowy jako funkcjonariusz publiczny. 

 

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 Wykład konwencjonalny i 
wykład konwersatoryjny;  
Analiza tekstu 
normatywnego 

    Egzamin pisemny  
Protokół egzaminacyjny i 
prace egzaminacyjne 

W_02    

W_03    

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład konwersatoryjny;  
Analiza tekstu 
normatywnego 

Egzamin pisemny Protokół egzaminacyjny i 
prace egzaminacyjne 
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U_02    

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01    

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

 

Egzamin pisemny: 5 pytań otwartych ocenianych w skali 0-3 pkt.  

Ocena niedostateczna – poniżej 50%  pkt.; ocena dostateczna – 50% - 60% pkt.; ocena dostateczna plus 

– 61% - 70%  pkt.; ocena dobra –71%-80% pkt.; ocena dobra plus – 81%-90%  pkt; ocena bardzo dobra 

- od 91% pkt. 

 

1. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

  30 (+30 godz. konsultacji) 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

  60 

 

2. Literatura 

Literatura podstawowa 

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. K. Stasiak, Warszawa 2018; 
Stosowne akty normatywne, w szczególności Ustawa o kuratorach sądowych z dn. 27.07.2001 r. 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1014) 
 

Literatura uzupełniająca 

Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia–Teraźniejszość–Przyszłość, red. K. 
Stasiak i in., Kraków 2010; T. Jedynak, Rola kuratora rodzinnego w postępowaniu sądowym, 
http://kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2010/07/kurator-w-kpc-problemy-28072010.pdf; 
Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, red. D. Wójcik,  Kraków 2010; J. P. Kufel, Działalność kuratorów 
sądowych - rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki, Studia Prawno-Ekonomiczne 2011, 
nr 83, s. 133-148; 
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