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Katedra Postępowania Karnego
1. Konkurs z postępowania karnego: maj 2020r.

2. Naukowe Koło Postępowania Karnego:

• strona: Facebook

• uwr.nkpk@gmail.com

• opiekun: mgr Dominika Czerniak

• Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa w Karpaczu: 20-22 marca 2020r. „Media a proces karny”

3. VIII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe (WSK) – 6 kwietnia 2020r. „Niezawisłość sędziego oraz
niezależność sądu i prokuratora jako warunek prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych”

mailto:uwr.nkpk@gmail.com


Semestr zimowy
• kolokwium – 50% oceny semestralnej:
✓ pierwszy termin – 01.03.2020r.
✓ poprawa (ustna) – 14.03.2020r. (sobota)
• praca pisemna – 30% oceny semestralnej

• kartkówka – 20% oceny semestralnej

• aktywność

• obecności

Istnieje możliwość zaliczenia ćwiczeń pomimo oceny ndst
(2,0) z semestru zimowego!



Semestr letni
• Wszystkie informacje dotyczące harmonogramu zajęć i zasad zaliczania znajdują się
na stronie osobistej prowadzącego.

• kolokwium – 60% oceny semestralnej

• kartkówka zapowiedziana – 20% oceny semestralnej

• rozwiązanie kazusu – 20% oceny semestralnej

• aktywność i bieżące przygotowanie do zajęć (w przypadku nieprzygotowania do
zajęć prowadzący zastrzega możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianej
kartkówki); odpytywanie z podstawowego materiału przy sprawdzaniu obecności

• obecności – dopuszczalna jedna nieobecność, każda następna musi być zaliczona w
ciągu 30 dni od ustania przyczyny nieobecności; każda nieusprawiedliwiona
nieobecność (poza jedną dopuszczalną) jest równoznaczna z obniżeniem oceny
semestralnej o pół stopnia (0,5)



Ocena końcowa

Ocena za I semestr – 30% oceny końcowej.

Ocena za II semestr – 70% oceny końcowej.



Kolokwium zaliczeniowe
Forma: pisemna (07.06.2020r.): imitująca egzamin:

test obejmujący 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z 3 wariantami odpowiedzi (20 pkt);

3 krótkie pytania opisowe (definicyjne) – za każde do zdobycia od 2 do 4 pkt (łącznie 10 pkt);

jedno dłuższe pytanie opisowe (10 pkt)

dwa terminy

ocenianie (skala):

0-20 pkt ndst (2,0)

21-25 pkt dst (3,0)

26-29 pkt dst+ (3,5)

30-34 pkt db (4,0)

35-37 pkt db+ (4,5)

38-40 pkt bdb (5,0)

poprawa: ustna albo pisemna – zostanie to ustalone w odpowiednim czasie

Zaliczenie kolokwium nie zwalnia od udziału w ostatnich zajęciach (13.06.2020r.).



Kartkówka zapowiedziana

• forma: pisemna

• obowiązkowa (w przypadku nieobecności trzeba napisać na
najbliższych konsultacjach)

• obowiązkowa poprawa ocen niedostatecznych (2,0) – ustna w
wyznaczonym terminie na konsultacjach

• można poprawiać oceny pozytywne

• Kartkówka 09.05.2020r. – Środki przymusu procesowego.



Kazus

• każdy student otrzyma przygotowany wcześniej,
rozbudowany kazus na zajęciach w dniu 9 maja 2020r.;
• rozwiązanie należy przygotować samodzielnie i oddać
wydrukowane na zajęciach w dniu 24 maja 2020r. (w
przypadku nieobecności rozwiązanie należy przesłać
mailowo do końca dnia)
• poprawa polega na rozwiązaniu innego kazusu



KOLOKWIUM
Czas trwania: 60 minut (1h)

Czas rozpoczęcia: 10:10

Czas zakończenia: 11:10


