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I. Charakterystyka zajęć:  
 
1) warsztaty;  
2) 10 godzin (5 spotkań po 2 h zajęciowe)  
- 25.02.2021 r. (Wprowadzenie do tematyki zajęć, Zapoznanie z podstawowymi definicjami : 

Sprawcy z zaburzeniami sfery psychicznej, sprawcy z zaburzeniami preferencji seksualnych, 
sprawcy uzależnieni. Czynniki wpływające na przestępczość seksualną) 

- 04.03.2021 r. (Zagadnienia odpowiedzialności karnej sprawców czynów zabronionych 
popełnionych na tle dysfunkcji zdrowia psychicznego. Kary, środki karne i środki zabezpieczające 
zawierające element terapeutyczny),  

- 11.03.2021 r. (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o 
przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa o 
przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniu przestępczością na tle 
seksualnym)  

- 18.03.2021 r. (Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Terapia 
sprawców przestępstw seksualnych w warunkach izolacji więziennej),  
-  25.03.2021 r. (Wybrane przykłady terapii prowadzonych w zakładach karnych, Podsumowanie 
zajęć; zaliczenie zajęć – test) 
 
II. Zaliczenie zajęć  
- zaliczenie na ocenę  
- praca warsztatowa w formie kazusów, które realizowane będą samodzielnie lub na zajęciach 
zdalnych po części merytorycznej (ocena z prac kazusowych - 50 % oceny końcowej)  
- test (max. 30 pytań na podstawie prezentacji omówionych na zajęciach - 50 % oceny końcowej) 
- z prac kazusowych i kolokwium wyliczana jest średnia, która stanowi ocenę końcową. 
 
III. Konsultacje (wskazane na stronie)  
 
IV. Kontakt  
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany na stronie internetowej) lub na 
konsultacjach (harmonogram wskazany na stronie)  
 
V. Obecność na zajęciach  
- obowiązkowa 
- możliwa jedna nieobecność 
- pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach (max. do dnia poprzedzającego 
następne zajęcia),  
- Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  
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