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1. Zajęcia organizacyjne. Mity i fakty z zakresu psychologii i prawa.
2. Zajęcia wprowadzające. Przedmiot i zadania psychologii sądowej. Związki psychologii z
prawem. Zadania psychologa sądowego. Specyfika diagnostyki sądowo - psychologicznej.
Stanik, J. M. (2011). Psychologia i prawo. Węzłowe problemy teoretyczne i aplikacyjne.
Chowanna, (2 (37)), 13-98.
Etyka pracy psychologa sądowego. Etyczne i prawne uwarunkowania działalności.
Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., & Toeplitz-Winiewska, M. (2008). Etyka zawodu
psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Obowiàzki i dylematy etyczne psychologa
sądowego (WojciechPoznaniak)
3. Elementy opiniodawstwa w sprawach karnych. Badania psychologiczne w procesie
karnym- świadka, oskarżonego. Opiniodawstwo sądowe.
Gierowski, J. K., Jaśkiewicz-Obydzińska, T., & Najda, M. (2010). Psychologia w postępowaniu
karnym. LexisNexis Polska. (Rozdział III. Podstawowa problematyka psychologiczna w procesie
karnym )
Psycholog sądowy jako biegły. Warsztatowe wymagania wobec psychologicznego opiniodawstwa
sądowego w świetle pojęcia „wiadomości specjalne”
Stanik, J. M. (2011). Psychologia i prawo. Węzłowe problemy teoretyczne i aplikacyjne.
Chowanna, (2 (37)), 13-98.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych
Gierowski, J. K., Jaśkiewicz-Obydzińska, T., & Najda, M. (2010). Psychologia w postępowaniu
karnym. LexisNexis Polska. (rozdział II Psycholog jako biegły sądowy)
4. Rozprawa sądowa i podmioty w niej uczestniczące. Definicje, zadania, role, obowiązki, prawa:
oskarżony, podejrzany, skazany, obrońca, prokurator, oskarżyciel (publiczny, prywatny, posiłkowy),
świadek, sąd, zeznania, wyjaśnienia, biegły, protokolant, ławnik, nieletni, małoletni,
kodeks karny
kodeks postępowania karnego
5. Psycholog w Służbach mundurowych: Siłach Zbrojnych RP i SW
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie
badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

ROZPORZąDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie
wojskowych pracowni psychologicznych
DECYZJA Nr 444/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2009 r. w
sprawie profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
fragmenty filmu
Niewiadomska, I. (2007). Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia
wolności. Wydawnictwo KUL. (Rola i zadania psychologa więziennego, środki resocjalizacyjno
wychowawcze, resocjalizacja)
Ciosek, M. (2003). Psychologia sądowa i penitencjarna. Wydaw. Prawnicze LexisNexis.
6. Psycholog sądowy jako specjalista w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów
7. Psycholog sądowy jako biegły sprawy cywilne
Stanik, J. M. (2011). Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w
sprawach cywilnych. Red. JM Stanik. Katowice.
8. KOLOKWIUM ZALICZENIOWE i WPISY
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Metody dydaktyczne: Dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne, analiza przypadków,
demonstracja, symulacja rozprawy sądowej
Zaliczenie:
- rygorowe na podstawie obecności (możliwe dwie nieobecności bez konsekwencji bez względu na
przyczynę),
- prac zaliczeniowych
- pracy na zajęciach
- oraz kolokwium zaliczeniowego- w połowie semestru i pod koniec semestru
Nieobecności: Dodatkowe nieobecności podlegają odrobieniu na dyżurach w terminie do dnia
ostatnich zajęć. Po przekroczeniu terminu każda dodatkowa nieobecność skutkować będzie
obniżeniem oceny końcowej o 0,5.
Kryteria oceny:
Zaliczenie z oceną na min. 51% możliwych do uzyskania punktów.
- 51-59% - ocena dostateczna (3,0);
- 60-69% - ocena dostateczna plus (3,5);
- 70-79% - ocena dobra (4,0);
- 80-89% - ocena dobra plus (4,5);
- 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0)
Uwagi: Studenci nie mają możliwości kopiowania, fotografowania i obróbki prezentowanych na
zajęciach materiałów bez wyraźniej zgody prowadzącego.

