
 

UCHWAŁA NR 62/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Kryminalistyki 
 

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 Studiów Podyplomowych 
Kryminalistyki 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 62/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Kryminalistyki 
 
Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 162 godziny 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 10 wykład zaliczenie 1 

2. Oględziny miejsca, osoby, rzeczy oraz 
utrwalenie ich wyniku 15 

10h wykład/

5h warsztat
egzamin 3 

3. Osobowe źródła i środki dowodowe 10 wykład zaliczenie 2 

4. 
Identyfikacja człowieka metodami 
kryminalistycznymi (dokumenty 
tożsamości) i biologicznymi 

10 wykład zaliczenie 2 

5. Badania dokumentów (pisma ręcznego, 
podłoża i środków kryjących) 19 

15h wykład/

4h warsztat
egzamin 4 

6. Teorie kryminalistyki w systemie nauk 
penalnych 5 wykład zaliczenie 1 

7. 
Technologia informatyczna jako sposób 
popełniania przestępstw i ich 
wykrywania 

10 wykład zaliczenie 1 

Razem 14 

 
Semestr II 

L.P. Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin 
Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Medycyna sądowa 20 
10h wykład/

10h warsztat
egzamin 4 

2. Eksperyment i przeszukanie 5 wykład zaliczenie 1 

3. Wykrywanie i dowodzenie zabójstw 18 
14h wykład/

4h e-learning
egzamin 4 

4. Zdarzenia z użyciem broni palnej 10 
6h wykład/ 

4h ćwiczenia
zaliczenie 2 

5. Wypadki komunikacyjne 4 wykład zaliczenie 1 

6. Psychologia kryminalna 6 wykład zaliczenie 1 

7. Mechanoskopia 12 wykład zaliczenie 3 

8. Genetyka sądowa(ustalenie ojcostwa, 
badanie dowodów rzeczowych) 8 wykład zaliczenie 2 

Razem 18 

 
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia 5 przedmiotów oraz przystąpić do 
2 egzaminów. W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 6 przedmiotów 
oraz przystąpić do 2 egzaminów.  
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Kryminalistyki 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 6 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SPK_W01 
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym system 
prawa karnego oraz jego umiejscowienie w systemie nauk 
penalnych, rozumie jego specyfikę i zakres przedmiotowy. 

P6S_WG 

SPK_W02 
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane 
fakty i zjawiska oraz dedykowane im metody i teorie 
obowiązujace w dziedzinie prawa karnego i kryminalistyki. 

P6S_WG 

SPK_W03 
Absolwent ma zaawansowaną wiedzę na temat prawa karnego i 
procesowego w stopniu ogólnym, obowiązującego w różnym 
ujęciu i różnych aspektach kryminalistyki.  

P6S_WK 

SPK_W04 
Absolwent ma zaawansowaną wiedzę na temat 
interdyscyplinarności w stopniu ogólnym obowiązującej w 
różnych szczegółowych aspektach kryminalistyki.  

P6S_WK 

SPK_W05 

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę w obszarze 
odpowiedzialności za błędy prawne, ma uporządkowaną z 
teoretycznym umocowaniem wiedzę dotyczącą wybranych 
systemów norm i reguł prawnych funkcjonujących w zakresie 
kształtowania poglądów i zasad w prawie karnym i 
kryminalistyce.  

P6S_WK 

SPK_W06 

Absolwent ma uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę 
obejmującą istotne zagadnienia wybranych reguł prawnych 
obowiązujących w obszarze ekspertyz kryminalistycznych 
funkcjonujących w działalności prawnej. 

P6S_WK 

SPK_W07 
Absolwent zna nowe technologie obowiązujące i funkcjonujące 
w zakresie wybranych reguł prawnych działających w obrocie 
prawnym.  

P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

SPK_U01 
Absolwent nabywa umiejętności istotne dla wykonywania 
zawodów prawniczych i okołoprawniczych w związku z 
zagadnieniami prawnymi. 

P6S_UW 

SPK_U02 Absolwent ma umiejętności interdyscyplinarnego kształtowania 
i powiązania zjawisk prawnych, społecznych, medycznych.  P6S_UW 

SPK_U03 

Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania nietypowych 
problemów wymagających wykorzystania wiedzy prawniczej i 
interdyscyplinarnej pozostającej w związku z wiedzą medyczną, 
informatyczną, psychologiczną, kryminologiczną.  

P6S_UK 

SPK_U04 

Absolwent ma umiejętność w stopniu zaawansowanym 
przygotowania wypowiedzi pisemnych oraz ustnych, brania 
udziału w debacie prowadzonej w języku polskim w zakresie 
interdyscyplinarnych zagadnień kryminalistycznych.  

P6S_UK  

SPK_U05 
Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną i 
w zespole, współpracować z innymi osobami w ramach 
interdyscyplinarnych prac zespołowych.  

P6S_UO 

SPK_U06 
Absolwent jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie, 
pogłębiania i uzupełniania swojej wiedzy. Potrafi planować swój 
własny rozwój.  

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SPK_K01 

Absolwent nabywa kompetencje otwartości w nawiązywaniu 
współdziałania w tym szczególnie między osobami 
reprezentującymi różne zawody prawnicze i różne dziedziny 
prawa.  

P6S_KK 
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SPK_K02 
Absolwent nabywa znaczący poziom samoświadomości co do 
złożoności systemu prawa, jego interdyscyplinarności i 
powiązania z innymi dyscyplinami spoza kanonu prawa.  

P6S_KR 

SPK_K03 Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w grupie 
mającej na uwadze zasady prawa i przestrzegających ich.  P6S_KO 

SPK_K04 

Absolwent ma umocowanie w postaci odpowiedniego 
przygotowania do zawodowego funkcjonowania w 
organizacjach i instytucjach, ma świadomość i zrozumienie 
możliwości pełnienia różnych ról w organizacjach i instytucjach.  

P6S_KR 

 
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 
 
  
 


