Katedra Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej.
I.

Prawo karne wykonawcze ( zagadnienia na egzamin dyplomowy )
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Źródła prawa karnego wykonawczego.
Zasady prawa karnego wykonawczego.
Skazany i jego status w postępowaniu karnym wykonawczym.
Prawa skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności.
Obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności.
Uczestnicy postępowania karnego wykonawczego.
Organy postępowania karnego wykonawczego.
Wszczęcie postępowania wykonawczego.
Wykonalność orzeczenia, a prawomocność.
Zawieszenie postępowania karnego wykonawczego.
Umorzenie postępowania (ujemne przesłanki postępowania).
Zwykłe środki zaskarżenia decyzji wydanych w postępowaniu wykonawczym.
Nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji wydanych w postępowaniu wykonawczym.
Wzruszanie postanowień w trybie art.24 k.k.w.
Nadzór penitencjarny.
Wykonywanie kary grzywny.
Odroczenie kary grzywny.
Rozłożenie na raty kary grzywny.
Wykonywanie kary ograniczenia wolności.
Podmioty uczestniczące w wykonywaniu kary ograniczenia wolności.
Przerwa w wykonaniu kary ograniczenia wolności.
Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności.
Zamiana kary ograniczenia wolności na karę zastępczą.
Pojęcie i zakres nadzoru sądowego nad wykonywaniem kary z zastosowaniem dozoru
elektronicznego.
Rodzaje zakładów karnych.
Typy zakładów karnych.
Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności.
Klasyfikacja skazanych.
Ustawowe kryteria klasyfikacji skazanych.
Badania osobopoznawcze w postępowaniu karnym wykonawczym.
Środki oddziaływania penitencjarnego.
Ulgi i nagrodowy stosowane wobec skazanych odbywających karę pozbawienia
wolności.
Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.
Przerwa w wykonaniu kary ograniczenia wolności.
Pomoc postpenitencjarna.
Uznanie środka karnego za wykonany.
Wykonywanie środków kompensacyjnych.
Wykonywanie środka karnego polegającego na zakazie.
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Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu
wykonawczym.
Rozdaje środków probacyjnych.
Wykonanie wyroku, w którym warunkowo zawieszono wykonanie kary.
Wykonie wyroku, w którym warunkowo umorzono postępowanie.
Warunkowe przedterminowe zwolnienie – przesłanki.
Wykonywanie środków zabezpieczających izolacyjno – leczniczych.
Zwolnienie z zakładu izolacyjno – leczniczego.
Sądowa kontrola wykonywania środków zabezpieczających izolacyjno – leczniczych.
Zatarcie skazania.
Wykonywanie tymczasowego aresztowania.
Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
Zaburzenia psychiczne w przebiegu alkoholizmu.
Miejsce psychologii sądowej i penitencjarnej nauce psychologicznych.
Psycholog w procesie karnym.
Upośledzenie umysłowe.
Pojęcie „wiadomości i umiejętności specjalnych” jako kryterium i potrzeba
powołania biegłego.
Niepoczytalność.
Poczytalność ograniczona.
Diagnoza, ekspertyza, opinia sądowa.
Przesłanki orzeczenia obserwacji sądowo – psychiatrycznej.
Pojęcie i cele psychologii sądowej.
Psychologia sądowo a psychologii penitencjaria.
Psychologia sądowa a psychopatologia .

