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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Dziecko w prawie polskim 
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 
 

WPiA UG 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Dr hab. Anna Sylwestrzak, Prof. UG, Dr hab. Jacek Potulski, 
Prof. UG, dr Anna Podolska, dr Michał Szypniewski 

 

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 - 20 50 

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 

K_UK05 

potrafi prowadzić debatę na 
tematy ogólne i specjalistyczne 
związane z prawem, w 
szczególności związanym z 
prawami dziecka, z 
poszanowaniem odmienności 
poglądów uczestników 
dyskursu. 

 

 
- obecność na zajęciach 
- rozwiązywanie kazusów i 
odpowiedź na pytania w 
postaci testowej 
- stawianie ocen cząstkowych 

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

K_KR04 

jest gotów do 
odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych, rozwijania 
dorobku zawodowego, 
nieustannego dokształcania się, 
zdobywania kolejnych szczebli 
kariery zawodowej. 

K_KR05 

ma przekonanie o wadze 
zachowania się w sposób 
etyczny i profesjonalny, 
postępuje zgodnie z zasadami 
etyki oraz dostrzega i formułuje 
problemy moralne i dylematy 
etyczne związane z własną i 
cudzą pracą, poszukuje 
optymalnych rozwiązań 

 

 
- obecność na zajęciach 
- rozwiązywanie kazusów i 
odpowiedź na pytania w 
postaci testowej 
- stawianie ocen cząstkowych 
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[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

K_WG01 

zna i rozumie w stopniu 
pogłębionym fakty i zjawiska 
wynikające z charakteru nauk 
prawnych w tym związanych z 
funkcjonowaniem administracji 
i sądownictwa w sprawach 
związanych z małoletnimi oraz 
ich miejsce w systemie nauk i 
wzajemnych relacjach 

K_WG03 

posiada uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie 
wiedzę z kluczowych zagadnień 
będących przedmiotem 
regulacji poszczególnych gałęzi 
prawa związanych ze 
studiowanym kierunkiem 

K_WK07 

zna i rozumie  pojęcia i zasady 
z zakresu prawa rodzinnego 

K_WG08 

zna i rozumie pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony praw dziecka 

 

 
- obecność na zajęciach 
- rozwiązywanie kazusów i 
odpowiedź na pytania w 
postaci testowej 
- stawianie ocen cząstkowych 

 

Treści przedmiotu 
 

 
I. Dziecko w prawie rodzinnym i opiekuńczym 

a) Dziecko w rodzinie - pokrewieństwo, powinowactwo 

b) Sąd opiekuńczy 

c) Pochodzenie dziecka 

d) władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem 

e) piecza zastępcza 

f) przysposobienie 

g) obowiązek alimentacyjny 

h) opieka i kuratela 

i) status zarodka w prawie polskim 

II. Dziecko jako podmiot praw człowieka 

a) prawa dziecka - przyczyny wyodrębnienia, geneza, charakterystyka 

b) prawa dziecka w prawie krajowym 

c) prawa dziecka w prawie międzynarodowym 

d) wybrane aspekty ochrony praw dziecka (prawo do edukacji, wolności osobistej, prywatności, wolności 
myśli, sumienia, religii, wolność ekspresji, zakaz stosowania przemocy) 
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III. Praca dzieci - zatrudnianie dzieci i młodzieży 

a) zasady zatrudniania dzieci 

b) Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego i w celu prac lekkich  

IV. Karnoprawna ochrona dziecka 

a) przestępstwa związane z ochroną gamet ludzkich, przestępstwa aborcyjne oraz czyny skierowane 
przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej dziecka narodzonego. 

b) reprezentacja dziecka w postepowaniu karnym oraz przesłuchanie dziecka. 

 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
Brak wymagań 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Obecność na zajęciach 
Oceny cząstkowe w trakcie 
trwania semestru  

Obecność – 90% 
Oceny cząstkowe – 60 % 

Składową oceny końcowej 
stanowią oceny cząstkowe 
wystawiane na podstawie: 
- obecności na zajęciach - 
10%; 
- wykonanych na zajęciach 
testów i zadań (np. napisania 
pism procesowych według 
wzoru) -90 % 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  T.Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań, 2013 r. 

 

Uzupełniająca lista lektur 
 

 

M.Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, 
Zakamycze, 2003 r. 
 

Adresy eZasobów 
 Nie dotyczy 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

Przykładowe zadanie zaliczeniowe: proszę napisać pozew o alimenty według wzoru. 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


