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Cele przedmiotu /
modułu:

Nabycie rozszerzonej wiedzy na temat wybranych norm prawnych związanych z częścią materialną oraz częścią
procesową prawa karnego skarbowego.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z prawa i postępowania karnego skarbowego, w tym funkcji prawa karnego
skarbowego, form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, wybranych środków karnych, okoliczności
uchylających lub umniejszających winę oraz kar.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu
wybranych norm prawnych z prawa i postępowania
karnoskarbowego.
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Opis efektu

wiedza

1

EP1

umiejętności

1

EP4

Potrafi wyinterpretować normy prawne z przepisów
Kodeksu karnego skarbowego oraz odpowiednio
stosować przepisy Kodeksu postępowania
karnego.

kompetencje społeczne

1

EP5

Potrafi pracować w grupie. Potrafi wyjaśniać
zjawiska karne skarbowe.
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: Prawo i postępowanie karne skarbowe
Forma zajęć: wykład
1. Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego co do miejsca i osób

3

2

2. Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych

3

2

3. Zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego lub przepisów kodeksu karnego skarbowego i
przepisów karnych innych ustaw

3

2

4. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

3

7

5. Postępowania szczególne

3

2

1. Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego co do miejsca i osób

3

2

2. Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych

3

2

Forma zajęć: ćwiczenia

1/2

3. Zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i przepisów karnych innych ustaw

3

2

4. Proces w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe - postępowanie przygotowawcze,
postępowanie sądowe pierwszo i drugo instancyjne

3

7

5. Postępowania szczególne

3

2

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Metoda wykładowa i ćwiczeniowa. Praca w grupach. Nacisk na rozwiązywanie praktycznych problemów z zakresu
prawa i postępowania karnego skarbowego. Praca na kazusach.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
EGZAMIN PISEMNY

EP1

KOLOKWIUM
Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. Kolokwium przeprowadzane jest w
formie pisemnej. Składa się z trzech pytań otwartych. Za każde pytanie można uzyskać 2 punkty. Łączna liczba
punktów to 6. Można uzyskać następujące oceny:
5,75 - 6 pkt - bdb (5,0)
5,25 - 5,5 - db + (4,5)
4,5 - 5,0 - db (4,0)
4,0 - 4,25 - dst + (3,5)
3,5 - 3,75 pkt - dst (3,0)
3,25 - 0 - ndst (2,0)
Warunki zaliczenia egzaminu.
Forma i warunki zaliczenia Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. Egzamin w formie
pisemnej składa się z trzech pytań otwartych. Za każde pytanie można uzyskać 2 punkty. Łączna liczba punktów to 6.
Można uzyskać następujące oceny:
5,75 - 6 pkt - bdb (5,0)
5,25 - 5,5 - db + (4,5)
4,5 - 5,0 - db (4,0)
4,0 - 4,25 - dst + (3,5)
3,5 - 3,75 pkt - dst (3,0)
3,25 - 0 - ndst (2,0)
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Na ocenę koordynatora przedmiotu składa się średnia arytmetyczna oceny z zaliczenia ćwiczeń (kolokwium) oraz
oceny z egzaminu pisemnego.
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