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Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 
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FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i 

funkcjonowania organów procesowych; przyswojenia podstawowej siatki pojęciowej postępowania 

karnego dla umiejętnego posługiwania się nią podczas przyszłej pracy. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W11 P7S_WK Student zna w pogłębionym stopniu podstawy prawne 

procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych  

Test wiedzy na 

zaliczenie 

BN2_W01 P7S_WG Student zna w pogłębionym stopniu i rozumie główne 
zależności procesowe w przebiegu procesu karnego 

Test wiedzy na 

zaliczenie 

BN2_W03 P7S_WG Student zna w pogłębionym stopniu zakres 

odpowiedzialności poszczególnych osób i organów 

biorących udział w przebiegu procesu karnego  

Test wiedzy na 

zaliczenie 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U02 P7S_UW Student potrafi dokonać i analizy mechanizmów 
funkcjonowania organów procesowych postępowania 
przygotowawczego i jurysdykcyjnego 

Ocena aktywności 
podczas zajęć 

BN2_U01 P7S_UW Student posiada umiejętność dokonywania analizy i oceny 

materiału dowodowego w postepowaniu karnym  

Ocena aktywności 
podczas zajęć 

BN2_U08 P7S_UK Student potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać 
się na tematy dotyczące postepowania procesowego  

Ocena aktywności 
podczas zajęć 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie 
wiedzy i umiejętności z zakresu zasad polskiego procesu 
karnego  

Ocena udziału studentów 
w dyskusji 
 

BN2_K02 P7S_KO Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość do podporządkowania się zasadom pracy 
 w zespole  

Ocena udziału studentów 
w dyskusji 
 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 22 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium = 

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =12 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 



inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM:52 

Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne:2 

inne  (konsultacje) =  

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Nie wymaga się 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

 

1. Pojęcie procesu karnego i jego funkcji. 
2. Źródła prawa karnego procesowego i ich hierarchia. 
3. Cel procesu karnego.  
4. Przedmiot procesu karnego.  
5. Działy prawa karnego procesowego.  
6. Postępowanie zasadnicze i dodatkowe.  
7. Ogólne zagadnienia o naczelnych zasadach procesu karnego i ich podział. 
8. Przesłanki procesowe.  
9. Organy procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego.  
10. Właściwości sądów.  
11. Składy sądów.  
12. Spory kompetencyjne.  
13. Strony procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego.  
14. Uczestnicy postępowania karnego. 
15. Czynności procesowe – pojęcie, rodzaje i podziały.  
16. Ogólne wiadomości o dowodach – pojęcie, rodzaje i podziały dowodów. 
17. Środki przymusu – pojęcie, podział i rodzaje.  

  

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 
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LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. A. Kania, General directives of judicial sentencing: remarks in the context of the Polish Criminal 

code, w Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.  T. 47 (2018), s. 11-23. 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 
ćwieczenia, prezentacje multimedialne, teksty źródłowe, dyskusja w grupach 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia – test wiedzy – zaliczenie na ocenę 

 

 


