
 

UCHWAŁA NR 55/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

w sprawie programu Międzywydziałowych  
Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Międzywydziałowych Studiów 
Podyplomowych Archeologii Sądowej od roku akademickiego 2020/2021 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 55/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. 

 
 

Program Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 150 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 35 
 

Semestr I 

lp. Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin 
Forma zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Punkty 
ECTS 

1. Archeologia sądowa – cz. I 20 12h wykład/8h 
konwersatorium zaliczenie 5 

2. Elementy medycyny sądowej - cz.I 6 wykład zaliczenie 1 

3. Elementy historii najnowszej – cz. I 10 wykład zaliczenie 2 

4. Metodyka badań archeologicznych 12 wykład zaliczenie 3 

5. Metody poszukiwania osób 
zaginionych 8 konwersatorium zaliczenie 2 

6. Antropologia sądowa 6 wykład zaliczenie 1 

7. Ćwiczenia terenowe – cz. I 5 ćwiczenia zaliczenie 1 

Razem  15  

 
 
Semestr II 

lp. Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin 
Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Archeologia sądowa – cz. II 10 konwersatorium Zaliczenie 
na ocenę 2 

2. Prawo w archeologii sądowej 6 wykład zaliczenie 1 

3. Elementy historii najnowszej 6 wykład zaliczenie 1 

4. Elementy medycyny sadowej – cz. 
II 8 ćwiczenia zaliczenie 2 

5. Oględziny na miejscu katastrofy 7 ćwiczenia zaliczenie 2 

6. Konserwacja artefaktów 9 konwersatorium zaliczenie 3 

7. Opiniowanie biegłego z zakresu 
medycyny sądowej 4 ćwiczenia zaliczenie 1 

8. Elementy kryminalistyki 28 wykład zaliczenie 7 

9. Ćwiczenia terenowe – cz. II 5 ćwiczenia zaliczenie 1 

Razem 20  
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej  
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

WIEDZA 

SP_W01 
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym archeologię i 
historię nowożytną w systemie nauk społecznych z kontekstem 
prawnym, rozumie ich specyfikę i zakres przedmiotowy. 

P7S_WG 

SP_W02 
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym wybrane 
mechanizmy, fakty i zjawiska oraz dedykowane im metody i 
teorie obowiązujące w dziedzinie prawa i medycyny.  

P7S_WG 

SP_W03 
Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat archeologii i historii 
najnowszej w stopniu ogólnym, obowiązującej w różnej 
konfiguracji i różnych aspektach archeologii sadowej.  

P7S_WK 

SP_W04 
Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych 
uwarunkowań w stopniu ogólnym, obowiązujących w 
wybranych ujęciach archeologii sądowej. 

P7S_WK 

SP_W05 
Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat 
interdyscyplinarności obowiązującej w różnych szczegółowych 
aspektach archeologii sądowej. 

P7S_WK 

SP_W06 

Absolwent ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę z 
teoretycznym umocowaniem, wiedzę dotyczącą wybranych 
elementów systemów, norm i reguł prawnych funkcjonujących 
w zakresie przyjętych zasad w archeologii, prawie i 
medycynie. 

P7S_WK 

SP_W07 

Absolwent ma umocowanie praktyczne obowiązujące i 
funkcjonujące w zakresie wybranych reguł i zasad 
postępowania w archeologii sądowej funkcjonujących w 
obrocie historyczno – prawnym. 

P7S_WG 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Absolwent nabywa umiejętności istotne dla prawidłowego 
wykonywania zawodów z umocowaniem historycznym w 
związku z podejmowanymi zagadnieniami archeologiczno – 
historyczno – medycznymi i prawnymi.  

P7S_UW 

SP_U02 
Absolwent ma umiejętność powiązania interdyscyplinarnych i 
wieloaspektowych zjawisk historyczno – prawnych, 
społecznych i medycznych. 

P7S_UW 

SP_U03 

Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania złożonych 
problemów z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy 
pozostającej w bezpośrednim powiązaniu z takimi dziedzinami 
jak: archeologia, historia, prawo, medycyna. 

P7S_UK 

SP_U04 

Absolwent ma pogłębioną umiejętność przygotowywania 
opracowań pisemnych, oraz formułowania wypowiedzi 
ustnych, prowadzenia debaty w języku polskim na tematy z 
zakresy interdyscyplinarnych zagadnień archeologii sądowej. 

P7S_UK  

SP_U05 
Absolwent potrafi planować i organizować pracę, kierować 
pracą zespołu, współpracować w ramach interdyscyplinarnego 
zespołu i podejmować w nim wiodącą rolę.  

P7S_UO 

SP_U06 
Absolwent jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie 
i pogłębiania swoich wiadomości. Jest w stanie zaplanować 
swój własny rozwój i ukierunkować innych w tym zakresie.  

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 Absolwent nabywa kompetencje otwartości w nawiązywaniu 
współdziałania w szczególnym stopniu między osobami P7S_KK 
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reprezentującymi różne dziedziny w obszarze nauk 
humanistycznych i społecznych.  

SP_K02 

Absolwent nabywa wysoki poziom samoświadomości co do 
złożonej pozycji archeologii sądowej jej interdyscyplinarności i 
konieczności powiązania z innymi dyscyplinami spoza kanonu 
nauk humanistycznych. 

P7S_KR 

SP_K03 
Absolwent potrafi sprawnie działać w grupie mając na uwadze 
jakość wykonywanych zadań uwarunkowanych złożonością 
podejmowanych czynności w obszarze archeologii sądowej.  

P7S_KO 

SP_K04 

Absolwent jest przygotowany do aktywnego, zawodowego 
działania i funkcjonowania w instytucjach i organizacjach, ma 
zrozumienie możliwości pełnienia różnych ról w nich. Jest 
gotów do odpowiedzialnego i etycznego pełnienia ról 
zawodowych oraz rozwijania dorobku zawodowego i etyki 
zawodowej.  

P7S_KR 

SP_K05 

Absolwent jest w stanie dokonać krytycznej oceny posiadanej 
wiedzy. Wykorzystuje zdobytą wiedzę, którą przenosi na 
zjawiska społeczno–historyczne. Prawidłowo dookreśla 
problemy poznawcze i praktyczne w zakresie funkcjonowania 
organizacji i instytucji oraz rozstrzyga te problemy.  

P7S_KK 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 
 
 


