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Harmonogram zajęć

5 października 2019 r. – Zagadnienia ogólne (pojęcie prawa karnego, zasady, 
funkcje, czas i miejsce popełnienia przestępstwa, obowiązywanie ustawy w czasie i 
przestrzeni)

13 października 2019 r. – Typizacja przestępstw (podmiot, strona przedmiotowa, 
strona podmiotowa, przedmiot ochrony, podział przestępstw ze względu na 
znamiona)

8 grudnia 2019 r. – Formy stadialne i zjawiskowe (przygotowanie, usiłowanie, 
dokonanie, czynny żal, sprawcze i nie sprawcze formy popełnienia czynu)

18 stycznia 2020 r. – Struktura przestępstwa. Bezprawność i okoliczności ją 
wyłączające (elementy składowe pojęcia przestępstwa, bezprawność, kontratypy 
ustawowe i pozaustawowe)

25 stycznia 2020 r. – Kolokwium.

1 lutego 2020 r. – Poprawa kolokwium. Wina i okoliczności ją wyłączające. (teorie 
winy, okoliczności wyłączające i umniejszające winę)



Zasady oceniania

Podstawa oceny semestralnej:

1. obecność na zajęciach

2. napisanie wszystkich kartkówek

3. co najmniej ocena dostateczna z kolokwium 

4. aktywność może podwyższyć ocenę max. o 0,5

Ocena roczna→ średnia arytmetyczna z ocen semestralnych

Zakres materiału podany na stronie https://prawo.uni.wroc.pl/node/32974

https://prawo.uni.wroc.pl/node/32974


Obecność na zajęciach

• dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze

• pozostałe nb należy odrobić w ciągu 2 tygodni od ustania ich przyczyny

• odrobienie – wykonanie zadania drogą mailową z materii z danych zajęć (kazus)

• zaliczenie wszystkich nb jest warunkiem uzyskania zaliczenia!

Nieobecność na trzech kolejnych zajęciach jest podawana do wiadomości Dziekana.



Kartkówki

• niezapowiedziane krótkie kartkówki z ostatnich ćwiczeń na początku zajęć

• skala ocen od 2 do 5

• ocena ma wagę 1

• ocena z kartkówki nie podlega poprawie!

• zawsze w przypadku nieobecności na kartkówce → krótka odpowiedź  ustna na
początku kolejnych zajęć, na których obecny jest Student
(z zagadnień, których dotyczyła kartkówka)

oceny niedostateczne z kartkówek + ocen dostateczna z kolokwium ocena 
semestralna = ocena dostateczna na semestr



Aktywność

• na zajęciach można uzyskać „plusa” z merytorycznej aktywności

• uzyskanie trzech „plusów” wiąże się z podwyższeniem oceny maksymalnie o 0,5

• nie ma możliwości otrzymania „minusa”



Kolokwium semestralne

• na przedostatnich zajęciach w semestrze – 25 stycznia 2020 r.

• forma pisemna, trzy otwarte pytania opisowe

• obejmuje tematy z wszystkich zajęć do kolokwium

• ocena wagi 4

• poprawa na ostatnich zajęciach w semestrze – 1 lutego 2020 r.

• taka sama forma

• poprawiamy tylko oceny niedostateczne tylko jeden raz

• wskutek poprawy można uzyskać max. ocenę dobrą

Jedno kolokwium w każdym semestrze.  Podczas wyliczania oceny okresowej 
brana pod uwagę jest tylko ocena poprawiona.



Konsultacje

Konsultacje w weekendy w sali 202a w bud. A

1) 5 października 2019, 17:00 - 18:00

2) 13 października 2019, 15:00 - 16:00

3) 18 stycznia 2020, 15:00 - 16:00

4) 25 stycznia 2020, 9:30 - 10:30

5) 1 lutego 2020, 15:00 - 16:00

Terminy mogą ulec zmianie, proszę kontrolować sytuację na stronie internetowej.


