Pytania egzaminacyjne – egzamin magisterski – blok karnistyczny
1. Pojęcie i zakres prawa karnego.
2. Główne kierunki i szkoły prawa karnego.
3. Źródła prawa karnego.
4. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu.
5. Obowiązywanie ustawy karnej co do miejsca i osób.
6. Pojęcie przestępstwa.
7. Podmiot przestępstwa.
8. Przedmiot przestępstwa.
9. Strona podmiotowa przestępstwa.
10. Strona przedmiotowa przestępstwa.
11. Problematyka błędu w prawie karnym.
12. Problem niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w prawie karnym.
13. Obrona konieczna .
14. Stan wyższej konieczności.
15. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.
16. Okoliczności wyłączające winę.
17. Formy i rodzaje winy w prawie karnym.
18. Stadialne formy popełniania przestępstwa.
19. Zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa.
20. Usiłowanie popełnienia przestępstwa.
21. Sprawstwo o współsprawstwo w prawie karnym.
22. Problem podżegania i pomocnictwa do popełnienia przestępstwa.
23. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy.
24. System kar i środków karnych.
25. Środki probacyjne w prawie karnym.
26. Zasady sądowego wymiaru kary.
27. Pojęcie i rodzaje środków zabezpieczających.
28. Abolicja, amnestia , ułaskawienie, zatarcie skazania.
29. Ogólna charakterystyka przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa
wojenne.
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30. Ogólna charakterystyka przestępstw

przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i jej

obronności.
31. Ogólna charakterystyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
32. Ogólna charakterystyka przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
33. Ogólna charakterystyka przestępstw w dziedzinie stosunków seksualnych.
34. Ogólna charakterystyka przestępstw przeciwko mieniu.
35. Ogólna charakterystyka przestępstw gospodarczych..
36. Zakres pojęć: postępowanie karne i proces karny.
37. Formy procesu karnego.
38. Cele i zadania postępowania karnego.
39. Podstawowe zasady procesu karnego.
40. Pojęcie, rola i znaczenie przesłanek procesowych.
41. System sądów powszechnych i ich właściwość.
42. Prawa i obowiązki sędziego.
43. Immunitet sędziowski.
44. Problem niezawisłości sędziego i niezależności prokuratora.
45. Przesłanki wyłączenia sędziego.
46. Uczestnicy postępowania karnego i ich charakterystyka.
47. Prawa i obowiązki oskarżonego.
48. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego.
49. Charakterystyka orzeczeń, zarządzeń i poleceń.
50. Charakterystyka terminów procesowych.
51. Formy dokumentowania czynności procesowych.
52. Pojęcie i rodzaje dowodów w postępowaniu karnym.
53. Dowód z zeznań świadka i wyjaśnień oskarżonego.
54. Metodyka przesłuchania w świetle przepisów k.p.k.
55. Wykorzystanie wariografu w postępowaniu karnym.
56. Pojęcie dowodu naukowego i jego znaczenie.
57. Procesowa instytucja biegłego, zasady powoływania biegłych i wymogi opinii.
58. Oględziny jako czynność procesowa (rodzaje, zasady przeprowadzania).
59. Charakterystyka i przebieg eksperymentu procesowego.
60. Okazanie – rodzaje, charakterystyka i zasady przeprowadzania.
61. Konfrontacja jako szczególna forma przesłuchania.
62. Charakterystyka i przebieg przeszukania.
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63. Czynności operacyjno – rozpoznawcze, charakterystyka i zasady stosowania.
64. Środki zapobiegawcze i ich charakterystyka.
65. Cele, zadania i formy postępowania przygotowawczego.
66. Przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji.
67. Przebieg postępowania przed sądem drugiej instancji.
68. Przesłanki apelacji w procesie karnym.
69. Przesłanki kasacji w procesie karnym.
70. Wznowienie postępowania.
71. Przedmiot i zakres współczesnej kryminologii.
72. Przyczyny przestępczości w świetle szkół i kierunków kryminologicznych.
73. Charakterystyka stanu przestępczości w Polsce.
74. Determinanty zjawisk przestępczych.
75. Charakterystyka systemu profilaktyki kryminologicznej.
76. Rola ofiary w genezie przestępstwa.
77. Przedmiot i zakres współczesnej kryminalistyki.
78. Pojecie identyfikacji kryminalistycznej.
79. Ślad kryminalistyczny, jego funkcje i znaczenie.
80. Charakterystyka modus operandi sprawcy.
81. Pojęcie, zakres i możliwości wykorzystania współczesnej daktyloskopii.
82. Metody ustalania tożsamości człowieka.
83. Ślady mechanoskopijne i ich możliwości identyfikacyjne.
84. Zakres możliwości badawczych broni palnej.
85. Współczesne możliwości badawcze dokumentów.
86. Pojecie i możliwości badawcze śladów biologicznych.
87. Charakterystyka współczesnej traseologii.
88. Fizyko – chemia kryminalistyczna, możliwości badawcze.
89. Przedmiot i zakres identyfikacji osmologicznej.
90. Fotografia śledcza i zasady jej wykonywania.
91. Źródła informacji o przestępstwie.
92. Wersja kryminalistyczna.
93. Śledcze badanie miejsca zdarzenia.
94. Metodyka czynności kryminalistycznych w zależności od rodzaju zdarzenia.
95. Kryminalistyczna charakterystyka osobowych źródeł dowodowych.
96. System kartotek kryminalistycznych.
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97. Przedmiot i zakres medycyny sądowej.
98. Wczesne i późne znamiona śmierci.
99. Charakterystyka uduszenia gwałtownego.
100. Problematyka badań genetycznych na potrzeby prawa i postępowania karnego.
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