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KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS)  

 

I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu  

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Bezpieczeństwo transgraniczne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Prawo karne i prawo karne-skarbowe 

7. Kod zajęć BT.S.II1.A1 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kierunkowe do wyboru 

9. Status zajęć fakultatywny 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
semestr III 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 1 

13. Koordynator zajęć  

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr Roman Zdybel 

 

2 Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 

studiów  

 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

- 11 4 - - - - 
 

3. Cele zajęć 

C1: student zdobywa wiedzę na temat roli prawa karnego i prawa karnego-skarbowego w 

zakresie norm prawnych i społecznych regulujących procesy bezpieczeństwa 

transgranicznego oraz w zakresie terminologii stosowanej w badaniach nad bezpieczeństwem 

transgranicznym w zakresie podstawowych norm prawa karnego i prawa karnego-

skarbowego. 

C2: student nabywa umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego i prawa 

karnego-skarbowego w celu posłużenia się normami społecznymi i prawnymi przy 

rozwiązywaniu praktycznych problemów bezpieczeństwa transgranicznego.  

C3: student nabywa umiejętność wyjaśniania znaczenia prawa karnego i prawa karnego-

skarbowego w relacjach między bezpieczeństwem transgranicznym a uwarunkowaniami 

społecznymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi, dążąc do poszerzenia wiedzy i 

umiejętności w zakresie prawa karnego i prawa karnego-skarbowego oraz ich uwarunkowań 

w toku całego życia. 



 

 2 

C4: student rozwija świadomość znaczenia wiedzy z zakresu prawa karnego i prawa karnego-

skarbowego w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, oceniając krytycznie 

swoją wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych regulacji prawa karnego i prawa 

karnego-skarbowego.  

 

4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. 

Pozytywne zaliczenie przedmiotu: Nauka o państwie i prawie. 

 

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 

 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się - 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 
Zna podstawową terminologię stosowaną w badaniach nad 

bezpieczeństwem transgranicznym w zakresie elementarnych norm 

prawa karnego i prawa karnego-skarbowego. 

K_W02 

W_02 
Ma podstawową wiedzę na temat roli prawa karnego i prawa 

karnego-skarbowego w zakresie norm prawnych i społecznych 

regulujących procesy bezpieczeństwa transgranicznego. 

K_W05 

U_01 

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawa karnego i prawa 

karnego-skarbowego w celu posłużenia się normami społecznymi i 

prawnymi przy rozwiązywaniu praktycznych problemów 

bezpieczeństwa transgranicznego. 

K_U03 

U_02 

Potrafi wyjaśnić znaczenie prawa karnego i prawa karnego-

skarbowego w relacjach między bezpieczeństwem transgranicznym 

a uwarunkowaniami społecznymi, prawnymi, politycznymi i 

ekonomicznymi. 

K_U04 

U_03 
Potrafi dążyć do poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie 

prawa karnego i prawa karnego-skarbowego oraz ich uwarunkowań 

w toku całego życia. 

K_U07 

K_01 
Ma świadomość znaczenie wiedzy z zakresu prawa karnego i prawa 

karnego-skarbowego w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych. 

K_K01 

K_02 
Potrafi krytycznie ocenić wiedzę i umiejętności własne w zakresie 

podstawowych regulacji prawa karnego i prawa karnego-

skarbowego. 

K_K02 

 

6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 

 

Lp. 
Tematyka zajęć – szczegółowy opis bloków tematycznych Liczba 

godzin 

C1 
Podstawowe poglądy na istotę i funkcje prawa karnego i prawa karnego-

skarbowego. 
1 

K1 Źródła prawa karnego i prawa karnego-skarbowego 2 

C2 Zakres obowiązywania polskiego prawa karnego i prawa karnego-skarbowego 1 
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C3 
Pojęcie oraz struktura przestępstwa i wykroczenia w tym przestępstwa i 

wykroczenia skarbowego. 
2 

C4 Kolokwium sprawdzające zdobytą wiedzę. 1 

C5 
Podstawowe zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia w tym 

przestępstwa i wykroczenia skarbowe 
2 

K2 Kary i inne środki oraz zasady ich orzekania. 2 

C6 
Ważniejsze grupy oraz typy przestępstw i wykroczeń w tym przestępstw i 

wykroczeń skarbowych. 
2 

C7 Zarys postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 1 

C8 Kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności. 1 

 Razem  15 
 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się/w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

W_01   X     

W_02   X     

U_01   X    

X 

Ocena 

aktywnośc

i na 

zajęciach   

U_02   X    jw. 

U_03   X    jw. 

K_01       

X  

Obserwacj

a postawy 

i ocena 

prezentow

anego 

stanowiska 

K_02       jw. 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

Symbol Forma zajęć  

N1 Metody praktyczne  – ćwiczenia przedmiotowe  C1 – C8  

K1 – K2 

N2 Metody problemowe – aktywizujące – dyskusja 

dydaktyczna  

C1 – C8 

K1 – K2 

N3 Metody problemowe – metody aktywizujące – 

metoda przypadków 
 

C3, C5 – C6 

K2  
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9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium numer 1 

F2 Kolokwium numer 2 

F3 Ocena aktywności na zajęciach   
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium 

(średnia zwykła F1+F2) 

P2 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności (F3) 

P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej 

ważonej (P1+P2) 
 

9.2. Kryteria oceny 

 
Sym 

bol 

efektu 

uczeni

a się 

Na ocenę 3 Na ocenę 3,5 Na ocenę 4 Na ocenę 4,5 Na ocenę 5 

W_01 

Dysponuje bardzo 

podstawową 

terminologią z 

zakresu badań nad 

bezpieczeństwem 

transgranicznym 

oraz prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

 

Kolokwium: 51%-

60% pkt. 

 

Dysponuje 

podstawową 

terminologią z 

zakresu badań nad 

bezpieczeństwem 

transgranicznym 

oraz prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

 

Kolokwium: 61%-

70% pkt. 

Dysponuje 

znaczną 

terminologią z 

zakresu badań nad 

bezpieczeństwem 

transgranicznym 

oraz prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

 

Kolokwium: 71%-

80% pkt. 

Dysponuje 

rozbudowaną 

terminologią z 

zakresu badań nad 

bezpieczeństwem 

transgranicznym 

oraz prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

 

Kolokwium: 81%-

90% pkt. 

Dysponuje bardzo 

rozbudowaną 

terminologią z 

zakresu badań nad 

bezpieczeństwem 

transgranicznym 

oraz prawa karnego 

i prawa karnego-

skarbowego 

 

Kolokwium: 91%-

100% pkt. 

 

W_02 

Ma bardzo 

podstawową 

wiedzę na temat 

roli prawa karnego 

i prawa karnego-

skarbowego w 

zakresie norm 

prawnych i 

społecznych, które 

regulują procesy 

bezpieczeństwa 

transgranicznego  

 

Kolokwium: 51%-

60% pkt. 

 

Ma podstawową 

wiedzę na temat 

roli prawa karnego 

i prawa karnego-

skarbowego w 

zakresie norm 

prawnych i 

społecznych, które 

regulują procesy 

bezpieczeństwa 

transgranicznego 

 

Kolokwium: 61%-

70% pkt. 

Ma średnią wiedzę 

na temat roli 

prawa karnego i 

prawa karnego-

skarbowego w 

zakresie norm 

prawnych i 

społecznych, które 

regulują procesy 

bezpieczeństwa 

transgranicznego 

 

Kolokwium: 71%-

80% pkt. 

Ma dużą wiedzę 

na temat roli 

prawa karnego i 

prawa karnego-

skarbowego w 

zakresie norm 

prawnych i 

społecznych, które 

regulują procesy 

bezpieczeństwa 

transgranicznego 

 

Kolokwium: 81%-

90% pkt. 

Ma bardzo dużą 

wiedzę na temat 

roli prawa karnego 

i prawa karnego-

skarbowego w 

zakresie norm 

prawnych i 

społecznych, które 

regulują procesy 

bezpieczeństwa 

transgranicznego 

 

 

Kolokwium: 91%-

100% pkt. 

 

U_01 

Potrafi w bardzo 

podstawowy 

sposób 

rozwiązywać 

Potrafi w 

podstawowy 

sposób 

rozwiązywać 

Potrafi w średnim 

zakresie 

rozwiązywać 

praktyczne 

Potrafi w dużym 

stopniu 

rozwiązywać 

praktyczne 

Potrafi w bardzo 

dużym stopniu 

rozwiązywać 

praktyczne 
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praktyczne 

problemy 

bezpieczeństwa 

transgenicznego w 

oparciu o wiedzę z 

zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

 

praktyczne 

problemy 

bezpieczeństwa 

transgenicznego w 

oparciu o wiedzę z 

zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

problemy 

bezpieczeństwa 

transgenicznego w 

oparciu o wiedzę z 

zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

problemy 

bezpieczeństwa 

transgenicznego w 

oparciu o wiedzę z 

zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81%-

90% pkt. 

problemy 

bezpieczeństwa 

transgenicznego w 

oparciu o wiedzę z 

zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91%-

100% pkt. 

 

U_02 

Potrafi w bardzo 

podstawowy 

sposób wyjaśniać 

znaczenie prawa 

karnego i karnego-

skarbowego w 

relacjach między 

społeczeństwem 

transgranicznym a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi i 

ekonomicznymi  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

 

Potrafi w 

podstawowy 

sposób wyjaśniać 

znaczenie prawa 

karnego i karnego-

skarbowego w 

relacjach między 

społeczeństwem 

transgranicznym a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi i 

ekonomicznym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

Potrafi w znaczny 

sposób wyjaśniać 

znaczenie prawa 

karnego i karnego-

skarbowego w 

relacjach między 

społeczeństwem 

transgranicznym a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi i 

ekonomicznym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

Potrafi w 

pogłębiony sposób 

wyjaśniać 

znaczenie prawa 

karnego i karnego-

skarbowego w 

relacjach między 

społeczeństwem 

transgranicznym a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi i 

ekonomicznym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81%-

90% pkt. 

Potrafi w pełni 

wyjaśniać 

znaczenie prawa 

karnego i karnego-

skarbowego w 

relacjach między 

społeczeństwem 

transgranicznym a 

uwarunkowaniami 

społecznymi, 

prawnymi i 

ekonomicznym 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91%-

100% pkt. 

 

U_03 

W bardzo 

minimalnym 

stopniu dąży do 

pogłębiania 

wiedzy w zakresie 

prawa karnego i 

prawa karnego-

skarbowego  

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 51%-

60% pkt. 

 

W minimalnym 

stopniu dąży do 

pogłębiania 

wiedzy w zakresie 

prawa karnego i 

prawa karnego-

skarbowego 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 61%-

70% pkt. 

W znacznym 

stopniu dąży do 

pogłębiania 

wiedzy w zakresie 

prawa karnego i 

prawa karnego-

skarbowego 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 71%-

80% pkt. 

W dużym stopniu 

dąży do 

pogłębiania 

wiedzy w zakresie 

prawa karnego i 

prawa karnego-

skarbowego 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 81%-

90% pkt. 

W bardzo stopniu 

dąży do pogłębiania 

wiedzy w zakresie 

prawa karnego i 

prawa karnego-

skarbowego 

 

Zaliczenie 

przedmiotu: 91%-

100% pkt. 

 

K_01 

Dysponuje bardzo 

małą 

świadomością 

znaczenia wiedzy 

z zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego w 

rozwiązywaniu 

problemów 

poznawczych i 

praktycznych  

Dysponuje małą 

świadomością 

znaczenia wiedzy 

z zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego w 

rozwiązywaniu 

problemów 

poznawczych i 

praktycznych 

Dysponuje 

znaczną 

świadomością 

znaczenia wiedzy 

z zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego w 

rozwiązywaniu 

problemów 

poznawczych i 

praktycznych 

Dysponuje dużą 

świadomością 

znaczenia wiedzy 

z zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego w 

rozwiązywaniu 

problemów 

poznawczych i 

praktycznych 

Dysponuje bardzo 

dużą świadomością 

znaczenia wiedzy z 

zakresu prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego w 

rozwiązywaniu 

problemów 

poznawczych i 

praktycznych 

K_02 

Potrafi w bardzo 

małym stopniu 

oceniać wiedzę i 

Potrafi w  małym 

stopniu oceniać 

wiedzę i 

Potrafi w 

znacznym stopniu 

oceniać wiedzę i 

Potrafi w dużym  

stopniu oceniać 

wiedzę i 

Potrafi w bardzo 

dużym stopniu 

oceniać wiedzę i 
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umiejętności 

własne w zakresie 

regulacji prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego  

umiejętności 

własne w zakresie 

regulacji prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

umiejętności 

własne w zakresie 

regulacji prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

umiejętności 

własne w zakresie 

regulacji prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

umiejętności 

własne w zakresie 

regulacji prawa 

karnego i prawa 

karnego-

skarbowego 

 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1. Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015 

2. Pohl Ł., Prawo karne: wykład części ogólnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 

2016. 

2. Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.  

3. Prusak F., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2009. 

 

11. Macierz realizacji zajęć 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do 

efektów zde-

finiowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposoby 

oceny 

W_01 K_W02 C1 C1 – C8  

K1 – K2  

N1-N3 F1, F2 

W_02 K_W05 C2 C1 – C8  

K1 – K2 

N1-N3 F1, F2 

U_01 K_U03 C3 C1 – C8  

K1 – K2 

N1-N3 F1, F2, F3 

U_02 K_U04 C2 C1 – C8  

K1 – K2 

N1-N3 F1, F2, F3 

U_03 K_U07 C3 C1 – C8  

K1 – K2 

N1-N3 F3 

K_01 K_K01 C4 - - - 

K_02 K_K02 C4 - - - 

 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach   - 

Udział w ćwiczeniach 11 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach 4 

Udział w praktyce zawodowej  - 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie   - 
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Udział w konsultacjach  - 

Suma godzin kontaktowych 15 

Samodzielne studiowanie treści wykładów  - 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 
5 

Wykonanie projektu  - 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 5 

Suma godzin pracy własnej studenta 10 

Sumaryczne obciążenie studenta 25 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 1 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
20 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
1 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 

 

 

Odpowiedzialny za przedmiot:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  01.10.2021 


