
 

UCHWAŁA NR 121/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 
 

w sprawie programu studiów podyplomowych  
Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 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. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów podyplomowych 
Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej od roku akademickiego 
2019/2020 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.   

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 121/2019 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych 
Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej 

Program Studiów trwa dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym i zakłada 185 godzin zajęć. 
Łączna liczba punktów ECTS: 32. 

Semestr I 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma zaliczenia Punkty 

ECTS 

1. Podstawy prawa i procesu 
karnego 20 Wykład Egzamin na ocenę 3 

2. Wywiad poznawczy 15 Wykład Egzamin na ocenę 2 

3. Aranżacja miejsca prowadzenia 
czynności i budowa wizerunku 15 Ćwiczenia/ 

warsztaty Projekt na ocenę 3 

4. Rodzaje i analiza źródeł 15 Ćwiczenia/ 
warsztaty Zaliczenie na ocenę 3 

 

5. Zachowania werbalne i 
pozawerbalne 15 Ćwiczenia/ 

warsztaty Zaliczenie na ocenę 3 

6. Struktura i formułowanie pytań 10 Ćwiczenia/ 
warsztaty Zaliczenie na ocenę 2 

Razem 16 

 
 
Semestr II 

 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma zaliczenia Punkty 

ECTS 

1. Praktyczne zastosowanie 
wariografu 20 ćwiczenia/ 

warsztaty Zaliczenie na ocenę 3 

2. Profilowanie 10 Wykład Egzamin na ocenę 2 

3. Warsztaty sytuacyjne 20 Ćwiczenia/ 
warsztaty Projekt na ocenę 3 

4. Kryminalistyka i kryminologia 20 Wykład Egzamin na ocenę 3 

5. Niedozwolone formy 
przesłuchań 10 Ćwiczenia Zaliczenie na ocenę 2 

6. Czynności kontr -procesowe 15 Ćwiczenia Projekt na ocenę 3 

Razem 16 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
Wydział Nauk Społecznych 
Studia Podyplomowe  
Pozyskiwanie i Wykorzystywanie Informacji w Sferze Publicznej 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

K_W01 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy i metody 
pozyskiwania i wykorzystania informacji w obrębie innych 
obszarów i dziedzin nauk społecznych. 

P7S_WG 

K_W02 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne rodzaje struktur 
oraz instytucji publicznych funkcjonujących w obszarze 
pozyskiwania informacji i jej wykorzystania oraz normach i 
regułach ich funkcjonowania. 

P7S_WG 

K_W03 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje pomiędzy różnymi 
podmiotami i instytucjami publicznymi w obszarze 
pozyskiwania i wykorzystania informacji w sferze publicznej 
oraz mechanizmach zarządzania nimi. 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W04 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia 
badań, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych oraz ich 
prezentacji w zakresie wykorzystania informacji i ochrony 
własności intelektualnej. 

P7S_WG 

K_W05 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu struktury, instytucje, 
mechanizmy i normy w obszarze pozyskiwania i wykorzystania 
informacji w tym w sytuacjach kryzysowych. 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W06 
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu pojęcia i regulacje w 
zakresie pozyskiwania i wykorzystania informacji na poziomie 
państwowym i ponadpaństwowym. 

P7S_WG 
P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do porządkowania, 
analizowania i interpretowania zjawisk i procesów 
występujących w obszarze pozyskiwania i wykorzystania 
informacji oraz wyjaśniania relacji między różnymi wymiarami 
bezpieczeństwa publicznego w tym zakresie. 

P7S_UW 

K_U02 

W wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i pozyskane dane 
do analizy i wyjaśniania przyczyn, genezy i uwarunkowań 
przebiegu procesów i zjawisk związanych z pozyskiwaniem i 
wykorzystaniem informacji oraz formułować własne opinie na 
ten temat. 

P7S_UW 

K_U03 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i 
rozwiązywania nietypowych problemów związanych z 
pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji w sferze publicznej 
oraz planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.  

P7S_UW 
P7S_UU 

K_U04 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę by formułować i testować 
hipotezy związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem 
informacji oraz komunikować się na ten temat ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców. 

P77_UW 
PS7_UK 
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K_U05 
Potrafi prowadzić debatę oraz kierować pracą zespołu 
analizującego rozwiązania i strategie związane z 
pozyskiwaniem i wykorzystaniem informacji w sferze 
publicznej. 

PS7_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Jest gotów do zastosowania zdobytej wiedzy podczas pracy w 
grupie oraz do wprowadzania nowych rozwiązań 
indywidualnych i grupowych w obszarze pozyskiwania i 
wykorzystania informacji. 

PS7_KO 

K_K02 
Odwołując się do zdobytej wiedzy i umiejętności jest gotów do 
aktywnego pełnienia różnych ról zawodowych z 
uwzględnieniem dorobku zawodu. 

PS7_KO 
PS7_KR 

K_K03 
Jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozwiązywania 
dylematów etycznych i moralnych związanych z pełnieniem 
różnych ról społecznych. 

PS7_KO 

K_K04 
Jest gotów do samodzielnego, krytycznego i stałego 
uzupełniania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności w 
wymiarze interdyscyplinarnym. 

PS7_KK 
 

K_K05 
Jest gotów do świadomego i efektywnego podnoszenia 
kwalifikacji i umiejętności w dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu na rzecz jego ulepszania. 

PS7_KO 
PS7_KR 

K_K06 

Jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu nowych 
projektów, określania priorytetów na rzecz realizacji 
wyznaczonych przez siebie lub innych zadań oraz 
przewidywania wielokierunkowych skutków swojej działalności 
w sferze pozyskiwania i wykorzystania informacji. 

PS7_KK 

K_K07 
Jest gotów oceniać i rozwijać własny system wartości i 
podejmować rozstrzygnięcia na rzecz rozwiązywania kwestii 
spornych w sferze pozyskiwania i wykorzystania informacji z 
uwzględnieniem aspektów społecznych i kulturowych. 

PS7_KK 
PS7_KO 
PS7_KR 

 

 
 


