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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Od Jezusa Chrystusa do O.J. Simpsona - słynne procesy w dziejach ludzkości 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Wydział Prawa i Administracji UG, Katedra Historii Prawa 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Dr Jacek Wałdoch 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Dr Jacek Wałdoch 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50.0 

Cel przedmiotu 
 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Omówienie w toku wykładu 
wybranych procesów sądowych 
na przestrzeni dziejów  pozwoli 
studentom na pogłębienie 
ogólnej wiedzy 
historycznoprawnej i umożliwi 
pełniejsze zrozumienie 
funkcjonowania norm prawnych 
w określonych warunkach 
społeczno-politycznych i 
kulturowych. Ponadto wykład 
pozwoli studentom na zdobycie 
wiedzy na temat ewolucji zasad 
procesu cywilnego i karnego na 
przestrzeni dziejów w ramach 
różnych kultur prawnych. 

 
Ocena umiejętności analizy 
informacji. 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Wykład pozwoli studentom 
posiąść pogłębione 
umiejętności obserwacji i 
interpretacji zjawisk 
społecznych w świetle sposobu 
funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości.  

Wybór spraw objętych 
wykładem umożliwi także 
studentom dostrzeganie, 
analizować oraz diagnozowanie 
dylematów moralnych jaki i 
prawnych w ich przyszłej pracy 
zawodowej. 

 

 
Ocena korzystania z metod i 
wiedzy. 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 

Zwrócenie uwagi na 
wielorakość zagadnień natury 
prawnej w różnych procesach 
na przestrzeni dziejów 

 
Ocena wiedzy 
faktograficznej. 
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zastosowania wytworzy w studentach 
pogłębioną świadomość 
poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, a także uwrażliwi 
na potrzebę uczenia się przez 
całe życie. 

Poprzez analizę różnych postaw 
procesowych stron i ich 
pełnomocników w omawianych 
procesach studenci zdobędą 
przekonanie o wadze 
zachowania się w sposób 
etyczny i profesjonalny oraz o 
potrzebie  postępowania 
zgodnie z zasadami etyki. 

 
 

Treści przedmiotu 
 

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z wybranymi procesami sądowymi, które miały 
miejsce na przestrzeni dziejów, od starożytonościa po czasy współczesne. Poszczególne 
sprawy sądowe zostały dobrane tak, aby mogły stanowić egzemplifikację istotnego problemu 
prawnego, który pojawił się w określonym kontekście historycznym, społecznym, 
politycznym, kulturowym czy religijnym. Wnikliwa analiza spraw objętych wykładem 
pozwoli na pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania norm prawnych w określonych 
warunkach społeczno-politycznych czy kulturowych.   
 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
brak 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Egzamin testowy 51% 100% 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  E. A. Cawthon, Famous trials in history, New York 2012. 

F J McLynn, Famous trials : cases that made history, Chancellor Press 
2000. 

D. O. Linder, The Great Trials of World History and the Lessons They 
Teach Us,  eAudiobook 2018. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

E. W. Knappman, Great American Trials, Detroit 2002. 
G. C. Altschuler; F. F. Rossi, Ten great American trials : lessons 
in advocacy, Chicago 2016. 
L. ChiassonI, llusive shadows : justice, media, and socially 
significant American trials, Westport 2003. 
F. X. Busch, Famous American trials, New York 1992. 

 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Wymień proces, w którym zastosowano formułę Radbrucha. 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


