
 

UCHWAŁA NR 3/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku Criminal Justice  
na poziomie studiów pierwszego stopnia 

 
Na podstawie § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 205 ust. 4 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:    
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy kierunek Criminal Justice 
(sprawiedliwość karna) na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

2. Studia na kierunku Criminal Justice prowadzone są w języku angielskim. 
3. Efekty kształcenia dla kierunku studiów Criminal Justice – studia pierwszego stopnia, 

profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, dziedzina nauk 
prawnych – zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.1. Pierwsza rekrutacja na studia, o których mowa w § 1 w formie stacjonarnej, 

zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2019/2020 na zasadach określonych w ust. 2. 
2. Ustala się zasady i tryb rekrutacji na kierunek Criminal Justice w brzmieniu: 

Kierunek studiów: CRIMINAL JUSTICE 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia w języku angielskim (3-letnie licencjackie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I ŚWIADECTWO UZYSKANE ZA GRANICĄ 
Warunkiem przyjęcia na studia jest: 
a) posiadanie świadectwa  uprawniającego do podjęcia studiów;  
b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na 

poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego jest: 
 zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku 

angielskim wydane przez Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu 
Wrocławskiego na poziomie B2, 

 zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wydane przez Studium 
Intensywnej Nauki Języka Angielskiego Uniwersytetu Wrocławskiego lub Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 certyfikat językowy (np. FCE, TOEFL, IELTS 5,5 – 6,0, BEC Vantage)  lub inne 
równoważne międzynarodowe certyfikaty, honorowane przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego lub Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., wymienione 
w linku: http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdf.  

Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego 
zwolnieni są kandydaci: 
 dla których język angielski był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub 

na ukończonych studiach, 
 dla których język angielski jest językiem ojczystym, 
 którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, 
 którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on 

wykazany w suplemencie do dyplomu, 
c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko 
świadectwa uzyskanego za granicą). 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Senatu UWr 

Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 3/2019 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 
Wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Nazwa kierunku studiów: Criminal Justice 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Dziedzina kształcenia: nauki prawne 
Dyscyplina naukowa: prawo 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Poziom uzyskanej kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
kształcenia 
dla kierunku 

studiów 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
Criminal Justice. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Criminal Justice absolwent: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 
z uwzględnieniem 

efektów właściwych 
dla obszaru 

WIEDZA 

K_W01 zna specyfikę gałęziową Criminal Justice, miejsce w systemie 
nauk społecznych, a także relacje zachodzące pomiędzy 
Criminal Justice a naukami pokrewnymi, w szczególności 
prawem karnym i prawem międzynarodowym, historią oraz 
ekonomią 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W02 ma wiedzę odnośnie podstaw ustroju społeczno-
gospodarczego, jego uwarunkowań konstytucyjnych, 
europejskich i międzynarodowych, wpływu ustroju na 
przestępczość, a także rozumie relacje zachodzące pomiędzy 
prawem a przestępczością, ich wzajemne powiązania oraz 
wpływ zmian społecznych na dynamikę kryminalizacji 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W03 ma wiedzę na temat roli organów państwowych 
w przeciwdziałaniu przestępczości, ich strukturze oraz 
kompetencjach, z uwzględnieniem rodzaju procedur 
odnoszących się do zapobiegania i przeciwdziałania 
przestępczości 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W04 zna podstawowe zasady odpowiedzialności karnej i zasady 
karania, a także zakres kryminalizacji, jak również rodzaje 
postępowań represyjnych mających na celu karanie 
sprawców przestępstw, ich podstawowe zasady i instytucje 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W05 ma wiedzę na temat przestępczości jako fenomenu 
społecznego, jej rodzajach, przyczynach, rozmiarach, 
nasileniu, dynamice, strukturze, technikach jej pomiaru, 
z uwzględnieniem dorobku nauk pokrewnych, 
z uwzględnieniem problematyki ofiary 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W06 ma wiedzę na temat podstaw funkcjonowania jednostki 
w społeczeństwie, podstawowych kategorii  prawidłowego 
rozumowania i uzasadniania twierdzeń, istoty prawa i jego 
funkcjach, regułach ustalania treści i stosowania norm 
prawnych, a także prawach i obowiązkach wynikających 
z różnych gałęzi prawa 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W07 ma podstawową wiedzę na temat prawa autorskiego 
i własności przemysłowej 

P6S_WG  
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 rozumie  i posługuje się terminologią z zakresu nauk 
prawnych i społecznych, zwłaszcza dotyczącą zjawisk 
o charakterze kryminalnym 

P6S_UW 
P6S_UK 

K_U02 potrafi wskazać instytucje i organy zajmujące się walką 
z przestępczością i zapobieganiem jej, a także ich 
kompetencje 

P6S_UW 
P6S_UK 
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K_U03 potrafi dokonać identyfikacji oraz analizy zjawisk 
o charakterze kryminalnym, zdiagnozować kierunki ich 
rozwoju, a także wskazać odpowiednie narzędzia 
przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 

K _U04 potrafi interpretować i odpowiednio stosować regulacje 
prawne, jak również odnaleźć i zinterpretować źródła 
bibliograficzne dotyczące  przestępczości 

P6S_UW 
P6S_UK 

K _U05 posiada umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy do 
rozwiązywania problemów praktycznych 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 
P6S_UU 

K _U06 potrafi formułować własne poglądy i oceny w odniesieniu do 
różnych problemów praktycznych związanych 
z przestępczością 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 
P6S_UU 

K _U07 potrafi przygotować samodzielną wypowiedź na temat 
związany z przestępczością  

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 
P6S_UU 

K _U08 posługuje się przynajmniej jednym specjalistycznym 
językiem obcym 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest świadomy konieczności ciągłego samorozwoju poprzez 
kontynuację nauki 

P6S_UW 
P6S_KK 

K_K02 jest przygotowany do aktywnego działania (analiza, ocena, 
rozstrzygnięcie) w organach wymiaru sprawiedliwości oraz  
organach ścigania, instytucjach rządowych i samorządowych, 
organizacjach społecznych, a także sektorze prywatnym 

P6S_UW 
P6S_KK 

K _K03 potrafi pracować w zespole, ma umiejętność argumentowania 
i kontrargumentowania w sporach, myślenia i działania 
w sposób przedsiębiorczy 

P6S_UW 
P6S_KO 
P6S_KK 

K_K04 cechuje się odpowiedzialnością za własne przygotowanie się 
do pracy i prowadzone działania oraz prezentacje ich efektów 

P6S_UW 
P6S_KR 
P6S_KK 

K _K05 jest zorientowany w problematyce zagrożeń przestępczością, 
z uwzględnieniem jej rodzajów oraz aspektu 
międzynarodowego, i chętnie podejmuje inicjatywę 
w działaniach prewencyjnych oraz z zakresu wyciągania 
prawnych konsekwencji 

P6S_UW 
P6S_KK 

 

 
 
 


