
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

  
  20w    

Studia niestacjonarne 

  
  16w    
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Wykład 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Wskazanie systematyki części ogólnej kodeksu karnego. Zapoznanie studenta z charakterystyką 

części ogólnej kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. Zastosowanie aktów prawnych do właściwej 

interpretacji instytucji prawnych.   

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W04 P6S_WK Student definiuje przestępstwo i wykroczenie 

oraz znamiona czynów zabronionych; 

• Test wiedzy; 

BN_W04 P6S_WK Student charakteryzuje istotę i przedmiot 

(część ogólną) materialnego prawa karnego, 

formy stadialne i zjawiskowe przestępstw  

i wykroczeń; 

• Test wiedzy;  

BN_W04 P6S_WK Student opisuje okoliczności wyłączające winę 

i odpowiedzialność oraz odpowiedzialność 

karną za czyny zabronione; 

• Test wiedzy; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U01 P6S_UW Student potrafi zidentyfikować podstawowe 

instytucje prawne prawa karnego materialnego 

i prawa wykroczeń; 

• Test wiedzy; 

BN_U01 P6S_UW Student potrafi scharakteryzować systematykę 

części ogólnej kodeksu karnego i kodeksu 

wykroczeń; 

• Test wiedzy;  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K01 P6S KK Student zna zakres posiadanej przez siebie 

wiedzy i umiejętności i poddaje je krytycznej 

ocenie; 

• Test wiedzy; 

BN_K01 P6S KK Student rozumie potrzebę stałego 

dokształcania się i role wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych z 

zakresu prawa karnego i wykroczeń; 

• Test wiedzy; 

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

 

 



Stacjonarne 

udział w wykładach = 20 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu = 26 

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 27 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 77 

Liczba punktów  ECTS: 3 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach = 16 

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu = 30 

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 27 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 77 

Liczba punktów  ECTS: 3 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

• Elementy wstępu do prawoznawstwa. 

• Pojęcie prawa i jego funkcje. 

• Pojęcie akt prawny i akt normatywny oraz ich rodzaje i sposoby ogłaszania. 

• Normy prawne i przepisy prawne. 

• Tworzenie prawa. 

• Wykładnia prawa. 

• Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń. 

• Pojęcie przestępstwa i pojęcie wykroczenia. 

• Różnice pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem. 

• Ustawowe znamiona przestępstw i wykroczeń. 

• Podział przestępstw i wykroczeń. 

• Stadialne formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia. 

• Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia. 

• Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia. 

• Immunitety, ich pojęcie i rodzaje. 

• Okoliczności wyłączające odpowiedzialność ze względu na brak bezprawności czynu - 

kontratypy. 

• Okoliczności wyłączające odpowiedzialność ze względu na brak winy. 

• Okoliczność wyłączająca społeczną szkodliwość czynu. 

• Zbieg przepisów, zbieg przestępstw i wykroczeń. 

• Kary i środki karne. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
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METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

• wykład interaktywny, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza case studies 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacja multimedialna, teksty źródłowe, teksty case studies. 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Wykład - egzamin pisemny w formie testu wiedzy 

 


