
 

 

UCHWAŁA NR 20/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2022 r. 
 

w sprawie programu studiów dla kierunku Criminal Justice  
na poziomie studiów pierwszego stopnia 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku Criminal 
Justice na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli 
kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 w brzmieniu określonym  
w załączniku do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr 20/2022 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. 

 
 

 
PROGRAM STUDIÓW: CRIMINAL JUSTICE, STUDIA I STOPNIA, STUDIA STACJONARNE 

 
CRIMINAL  JUSTICE- studia stacjonarne,  I stopień  

I ROK   

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw E/Z Punkty 
ECTS W Ćw E/Z Punkty 

ECTS W Ćw suma 
godzin 

Punkty 
ECTS Jednostka organizacyjna 

I ROK  SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM    

1 Critical Thinking and Argumentation / 
Krytyczne myślenie i argumentacja 

  30 Z 5           30 30 5 
Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

2 
Human Rights in Criminal Justice Context / 
Prawa czlowieka a wymiar sprawedliwości w 
sprawach karnych 

20 14 E/Z 6         20 14 34 6 
Katedra Prawa Konstytucyjnego 

3 Introduction to Criminology / 
Wprowadzenie do kryminologii 

30 16 E/Z 8         30 16 46 8 Katedra Kryminoligii i Nauk o 
Bezpieczeństwie 

4 

Elective    30 Z 3           30 30 3   

History of Crime and Criminal Justice / 
Historia przestępczości i wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych 

                        Instytut Historii Państwa i Prawa  

History of Forensic Sciences / Historia 
kryminalistyki 

                        Instytut Historii Państwa i Prawa  

5 Polish Language for Foreigners (A1) / Język 
polski dla cudzoziemców A1   30       30 E  5   60 60 5 

  

6 Introduction to Law / Podstawy prawa 30 16 E/Z 8         30 16 46 8 Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

7 
Statistics in Criminal Justice / Statystyka a 
wymiar sprawiedliwości w sprawach 
karnych     

    20 14 E/Z 5 20 14 34 5 Katedra Kryminoligii i Nauk o 
Bezpieczeństwie/Instytut Nauk 
Ekonomicznych  

8 Introduction to Forensic Science / 
Wprowadzenie do kryminalistyki  

        20 10 Z/Z 5 20 10 30 5 
Katedra Kryminalistyki 

9 Criminal Etiology & Research Methods / 
Etiologia kryminalna i metody badawcze 

        30 16 E/Z 7 30 16 46 7 Katedra Kryminoligii i Nauk o 
Bezpieczeństwie 

10 Introduction to Criminal Law / 
Wprowadzenie do prawa karnego 

        30 16 E/Z 7 30 16 46 7 
Katedra Prawa Karnego Materialnego / 
Zakład Prawa o Wykroczeniach,  Karnego 
Skarbowego i Gospodarczego , 

11 Elements of Legal System / Działy systemu 
prawa 

        30 16 E/Z 6 30 16 46 6 
Katedra Prawa Międzynarodowego i 
Europejskiego/Instytut Nauk 
Administracyjnych/Instytut Prawa 
Cywilnego  

Razem 80 136 3 30 130 102 5 35 210 238 448 65   

II ROK   

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw E/Z Punkty 
ECTS W Ćw E/Z Punkty 

ECTS W Ćw suma 
godzin 

Punkty 
ECTS Jednostka organizacyjna 

II ROK  SEMESTR III (zimowy) SEMESTR IV (letni) RAZEM    



2 

1 
Criminal Justice in International 
Environment / Wymiar sprawiedliwości w 
sprawach karnych w środowisku 
międzynarodowym 

30 16 E/Z 8         30 16 46 8 
Katedra Prawa Międzynarodowego i 
Europejskiego 

2 Probation, Parole and Penitentiary Law / 
Środki probacyjne i prawo penitencjarn 

30 16 E/Z 8         30 16 46 8 
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego  

3 White-Collar Crimes /  
Przestępczość gospodarcza 

  30 Z 4           30 30 4 Katedra Kryminoligii i Nauk o 
Bezpieczeństwie 

4 

Elective    30 Z 4           30 30 4   

Cybercrimes / Cyberprzestępczość                         CBKE 

Crimes against Animals / Przestępstwa 
przeciwko zwierzętom 

                        Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

5 Intellectual Property Protection /  
Ochrona własności intelektualnej 

20   Z 4         20   20 4 
Instytut Prawa Cywilnego 

6 Foreign Language (B2) (Język obcy B2)   60       60       120 120     

7 EU Criminal Law / Prawo karne Unii 
Europejskiej 

30 16     30 16 E/Z 8 60 32 92 8 Katedra Postępowania Karnego/Katedra 
Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 

8 Criminal Procedure and Courts / 
Postępowanie karne 

        30 16 E/Z 6 30 16 46 6 
Katedra Postępowania Karnego 

9 International Criminal Justice / 
Międzynarodowe sądownictwo karne 

        30 16 E/Z 6 30 16 46 6 Katedra Prawa Międzynarodowego i 
Europejskiego 

10 
Race, Gender, Ethnicity and Crime /  
Rasa, płeć, pochodzenie etniczne i 
przestępczość 

          30 Z 4   30 30 4 
Katedra Prawa Konstytucyjnego 

11 
Ethics and Criminal Justice /  
Etyka a wymiar sprawiedliwości w sprawach 
karnych 

          30 Z 4   30 30 4 
Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

12 

Elective            30 Z 4   30 30 4   

Economics and Society /  
Ekonomia i społeczeństwo 

                        
Instytut Nauk Ekonomicznych  

Political and Legal Thought /  
Myśl polityczna i prawna 

                        Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych 

Razem 110 168 2 28 90 198 3 32 200 366 566 60   

 
  

III ROK   

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw E/Z Punkty 
ECTS W Ćw E/Z Punkty 

ECTS W Ćw suma 
godzin 

Punkty 
ECTS Jednostka organizacyjna 

III ROK  SEMESTR V (zimowy) SEMESTR VI (letni) RAZEM    

1 
EU & International Policing / Unia 
Europejska i międzynarodowa współpraca 
policyjna 

30 16 E/Z 6         30 16 46 6 
Katedra Kryminoligii i Nauk o 
Bezpieczeństwie 

2 International Crimes / Zbrodnie 
międzynarodowe 

  24 Z 6           24 24 6 Katedra Prawa Międzynarodowego i 
Europejskiego 

3 Elective  24   Z 4         24   24 4   

Civil Liability / Odpowiedzialność cywilna                         Instytut Prawa Cywilnego 
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Data Protection / Ochrona danych                         Katedra Prawa Konstytucyjnego 

4 

Elective    30 Z 4           30 30 4   

Reintegration of convicts / Reintegracja 
skazanych 

                        
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego 

History of Law Enforcement /  
Historia egzekowania prawa                         Instytut Historii Państwa i Prawa  

5 

Elective    30 Z 4           30 30 4   

Complaints to ECHR in Criminal Cases / 
Skargi do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka dotyczące spraw karnych 

                        
Katedra Prawa Międzynarodowego i 
Europejskiego 

Environmental Crimes / Przestępstwa 
przeciwko środowisku                         Instytut Nauk Admnistracyjnych 

6 Foreign Language (B2) / Język obcy B2   60 E 12           60 60 12   

7 Seminar / Seminarium   30       30 Z 10   60 60 10   

8 Victimology / Wiktymologia         20 14 E/Z 5 20 14 34 5 Katedra Kryminoligii i Nauk o 
Bezpieczeństwie 

9 

Elective            24 Z 3 0 24 24 3   

Violent crimes / Przestępstwa z użyciem 
przemocy 

                        
Katedra Prawa Karnego Materialnego 

Organized crime / Przestępczość 
zorganizowana                          Katedra Kryminoligii i Nauk o 

Bezpieczeństwie 

10 

Elective          30   Z 3 30   30 3   

Organization and Safety of Mass Events /   
Organizacja i bezpieczeństwo imprez 
masowych 

                        
Instytut Nauk Admnistracyjnych 

Counter-terrorism / Zwalczanie terroryzmu                          Instytut Nauk Admnistracyjnych 

11 

Elective            24 Z 3 0 24 24 3   

Juvenile Justice and Delinquency / 
Przestępczość i wymiar sprawiedliwości 
nieletnich 

                        
 Zakład Prawa o Wykroczeniach,  
Karnego Skarbowego i Gospodarczego 

Sexual Offences / Przestępstwa seksualne                         Katedra Prawa Karnego Wykonawczego 

Razem 54 190 2 36 50 92 1 24 104 282 386 60   

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie realizowane na I semestrze w formie e-learningowej, rozliczenia zaliczenia w semestrze I  (zasady odbywania zajęć uregulowane są w 
odrębnych przepisach) / Mandatory Training on Health and Safety and Fire Protection carried out in 1st semester as an e-learning course, credits settlement in 1st semester 
(rules of conducting classes are regulated in separate regulations) 

Obowiązkowe wychowanie fizyczne będzie realizowane od II do V semestr w wymiarze 60 g., rozliczenie zaliczenia w semestrze V (zasady odbywania zajęć uregulowane są w 
odrębnych przepisach) 

Na zasadach określonych w odrębnych przepisach zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość / In accordance with the principles 
established in relevant legislation, the classes may be conducted using methods and techniques of remote learning 

 
   

Zestawienie godzin dydaktycznych, ze specyfikacją typów modułów zajęć oraz liczby egzaminów i pkt. ECTS: CRIMINAL  
JUSTICE- studia stacjonarne  I stopnia 
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Rok studiów  W Ćw suma 
godzin 

Punkty 
ECTS EGZAMINY 

I rok  210 238 448 65 8 
II rok  200 366 566 60 5 
III rok  104 282 386 60 3 
Razem  514 886 1400 185 16 
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Wskaźniki ECTS 
Liczba punktów ECTS 
niezbędnych do uzyskania 
kwalifikacji  

180 + 5 obowiązkowy lektorat z j. 
polskiego dla cudzoziemców  

180 + 5 obowiązkowy lektorat z j. 
polskiego dla cudzoziemców 

180 + 5 obowiązkowy lektorat z j. 
polskiego dla cudzoziemców 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w ramach 
zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych i nauk 
społecznych  

Critical Thinking and Argumentation - 5 
ECTS 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w ramach 
zajęć z języka obcego  

12 ECTS – lektorat języka obcego 
nowożytnego, 5 ECTS –  lektorat  języka 
polskiego dla cudzoziemców 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać realizując 
moduły na zajęciach 
ogólnouczelnianych (lektoraty, 
moduły związane z 
przygotowaniem do zawodu 
nauczyciela) 

12 ECTS – lektorat języka obcego 
nowożytnego, 5 ECTS –  lektorat  języka 
polskiego dla cudzoziemców 

Wymiar praktyki zawodowej i 
liczba punktów ECTS 
przypisanych praktykom 
określonym w programie studiów  

Program nie przewiduje obowiązkowych 
praktyk zawodowych 

Procentowy udział liczby punktów 
ECTS dla programu 
przyporządkowanego do więcej 
niż jednej dyscypliny 

nauki prawne 100% 

Procentowy udział poszczególnych 
dyscyplin, do których odnoszą się 
efekty uczenia. Suma udziałów 
musi być równa 100 % 

nauki prawne 100% 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 

Wydział: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
Kierunek studiów: Criminal Justice 
Dyscyplina naukowa (procentowy udział): nauki prawne 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Tytuł zawodowy: licencjat  

Kod 
efektu 
uczenia 
się dla 

kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów  
Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Criminal Justice         

absolewnt uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK z 

uwzględnieniem 
efektów właściwych 

dla dyscypliny      
(kody) 

WIEDZA / KNOWLEDGE 

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 
knows the specificity of Criminal Justice branch, its place in the system 
of social sciences, as well as relations between Criminal Justice and 
related sciences, especially criminal law and international law, history 
and economics 

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 
has knowledge about the basis of socio-economic system, its 
constitutional, European and international background, the influence of 
political system on crime, and also understands the relationship 
between law and crime, their mutual connections and the influence of 
social changes on dynamics of criminalization 

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 
has knowledge about the role of state bodies in crime prevention, their 
structure and competences including the type of procedures related to 
crime prevention and counteraction 

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 
knows the basic principles of criminal responsibility and the scope of 
criminalization, as well as the types of repressive proceedings aimed at 
punishing the perpetrators of crimes, their basic principles and 
institutions 

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 
has knowledge about crime as a social phenomenon, its types, causes, 
size, intensity, dynamics, structure, techniques of its measurement, 
taking into account the achievements of related sciences, including the 
role of the victim 

P6S_WG  
P6S_WK 
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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 
has knowledge about the basis of functioning of an individual in the 
society, basic categories of reasoning and justification of statements, 
the nature of law and its functions, rules of determining the content of 
legal norms and their application as well as rights and duties resulting 
from different branches of law 

P6S_WG  
P6S_WK 

K_W07 
ma podstawową wiedzę na temat prawa autorskiego i własności 
przemysłowej 
has basic knowledge of copyright and industrial property law 

P6S_WG  
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI / SKILLS 

K_U01 

rozumie  i posługuje się terminologią z zakresu nauk prawnych i 
społecznych, zwłaszcza dotyczącą zjawisk o charakterze kryminalnym 
understands and uses terminology of legal and social sciences, 
especially concerning criminal phenomena 

P6S_UW, P6S_UK 

K_U02 

potrafi wskazać instytucje i organy zajmujące się walką z 
przestępczością i zapobieganiem jej, a także ich kompetencje 
is able to identify institutions and authorities dealing with fighting and 
preventing crime, as well as their competences 

P6S_UW, P6S_UK 

K_U03 

potrafi dokonać identyfikacji oraz analizy zjawisk o charakterze 
kryminalnym, zdiagnozować kierunki ich rozwoju, a także wskazać 
odpowiednie narzędzia przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości 
can identify and analyze phenomena of criminal nature, diagnose the 
directions of their development, as well as indicate appropriate tools 
for counteracting and preventing crime 

P6S_UW, P6S_UK, 
P6S_UO 

K_U04 

potrafi interpretować i odpowiednio stosować regulacje prawne, jak 
również odnaleźć i zinterpretować źródła bibliograficzne dotyczące  
przestępczości 
is able to interpret and appropriately apply legal regulations as well as 
identify and interpret bibliographic sources on crime 

P6S_UW, P6S_UK 

K_U05 

posiada umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy do rozwiązywania 
problemów praktycznych 
has the ability to apply the acquired knowledge to solve practical 
problems 

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 
is able to form his/her own opinions and assessments in relation to 
various practical problems connected with crime 

P6S_UW, P6S_UK, 
P6S_UO, P6S_UU 

K_U07 
potrafi przygotować samodzielną wypowiedź na temat związany z 
przestępczością 
can prepare by his/her own a speech on a crime-related topic  

P6S_UW, P6S_UK, 
P6S_UO, P6S_UU 

K_U08 

posługuje się pojęciami nauk społecznych w języku obcym w mowie i 
piśmie na poziomie B2 oraz posługuje się językiem polskim na 
poziomie minimum A1 
uses terminology of social sciences in oral and written foreign 
language at B2  level and uses Polish at the minimum A1 level 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / SOCIAL COMPETENCES 

K_K01 

jest świadomy konieczności ciągłego samorozwoju poprzez 
kontynuację nauki 
 is aware of the need for continuous self-development through 
continuing education 

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 
is prepared for active acting (analysis, assessment, solution) in judicial 
system’s institutions, law enforcement agencies, government and local 

P6S_UW, P6S_KK 
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government institutions, social organizations, as well as in private 
security sector  

K_K03 

potrafi pracować w zespole, ma umiejętność argumentowania i 
kontrargumentowania w sporach, myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 
is able to work in a team, has the ability to argue and 
counterargument in disputes, thinking and acting in an entrepreneurial 
manner 

P6S_UW, P6S_KK, 
P6S_KO 

K_K04 

cechuje się odpowiedzialnością za własne przygotowanie się do pracy i 
prowadzone działania oraz prezentacje ich efektów 
takes responsibility for preparation for work and conducted activities 
as well as presentation of their outcomes 

P6S_UW, P6S_KK, 
P6S_KR 

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 
is well-informed about crime threats, including types of crime and its 
international aspect, and willingly takes initiative in preventive actions 
and drawing legal consequences 

P6S_UW, P6S_KK 

K_K06 

jest zorientowany w problematyce zagrożeń przestępczością, z 
uwzględnieniem jej rodzaju oraz aspektu międzynarodowego 
is familiar with issues related to threats of crime, including its type and 
international aspect 

P6S_UW, P6S_KK 

K_K07 

jest samodzielny, kreatywny, potrafi uzupełniać nabytą wiedzę i szkolić 
umiejętności 
is independent, creative, and is able to supplement acquired 
knowledge and train skills 

P6S_UW, P6S_KK, 
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 
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności   
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03, i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

Kierunek studiów: Criminal Justice, studia stacjonarne 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod składnika 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

 
Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

 

Odniesienie do efektów 
uczenia się dla kierunku 
Criminal Justice 

WIEDZA 

P6S_WG Zakres i głębia - kompletność perspektywy poznawczej i zależności  
w zaawansowanym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 
szczegółowej - właściwe dla programu studiów  

K_W01 K_W02 K_W03 
K_W04  K_W05 K_W06 
K_W07 

P6S_WK Kontekst - uwarunkowania, skutki 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości  

K_W01 K_W02 K_W03 
K_W04  K_W05 K_W06 
K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

P6S_UW Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania                                                
wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać założone i nietypowe problemy oraz 
wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: 
- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i 
syntezy tych informacji, 
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych,  
wykorzystywać posiadaną wiedzę 
- formułować i rozwiązywać problemy  

K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 
K_U05 K_U06 K_U07 K_K01 
K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 
K_K06 K_K07 

P6S_UK Komunikowanie się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku 
naukowym i posługiwanie się językiem obcym 
komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii 
brać udział w debatach - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego  

K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 
K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 

P6S_UO Organizacja pracy - planowanie i praca zespołowa  
planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole 
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) 

K_U03 K_U05 K_U06 K_U07 

P6S_UU Uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie 

K_U05 K_U06 K_U07 



10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P6S_KK Oceny - krytyczne podejście 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu 

K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 
K_K05 K_K06 K_K07 

P6S_KO Odpowiedzialność - wypełnienie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego 
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

K_K03 

P6S_KR Rola zawodowa -  niezależność i rozwój etosu 
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,                         
- dbałość o dorobek i tradycje zawodu 

K_K04 K_K07 

 

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 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się 
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności   
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03, i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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ZAJĘCIA LUB MODUŁY ZAJĘĆ ‐ PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE 

1 

Critical Thinking and 
Argumentation / 
Krytyczne myślenie i 
argumentacja 

               +    

  

+           +  +  +    

  

+     +  +        + 

  

+  +       

        

 

+  + 

     

+ 

  

2 

Human Rights in 
Criminal Justice Context 
/ Prawa czlowieka a 
wymiar sprawedliwości 
w sprawach karnych 

            +  +     +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +  +       

        

+  + 

     

+ 

  

3 

Introduction to 
Criminology / 
Wprowadzenie do 
kryminologii 

+           +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +  +       

        

+  + 

     

+ 

  

4 

Polish Language for 
Foreigners (A1) / Język 
polski dla 
cudzoziemców A1 

                                          +  +     +  +        +     +       

        

+  + 

           

5  Introduction to Law / 
Podstawy prawa 

+  +  +  +     +     +        +  +  +  +     +  +  +  +        +  +  +       
        

+  + 
     

+ 
  

6 
Statistics in Criminal 
Justice / Statystyka a 
wymiar sprawiedliwości 
w sprawach karnych 

+           +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +  +       

        

+  + 

     

+ 

  

7 

Introduction to Forensic 
Science / 
Wprowadzenie do 
kryminalistyki  

      +              +     +  +  +  +  +     +  +  +  +        +  +  +       

           

  

     

+ 

  

8 

Criminal Etiology & 
Research Methods / 
Etiologia kryminalna i 
metody badawcze 

            +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +  +       

        

+  + 

     

+ 
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9 
Introduction to Criminal 
Law / Wprowadzenie do 
prawa karnego 

+     +  +     +     +  +     +  +  +  +     +  +  +  +        +  +  +       
        

+  + 
     

+ 
  

1
0 

Elements of Legal 
System / Działy 
systemu prawa 

   +  +  +     +     +  +        +  +  +     +  +  +  +        +  +  +       
        

+  + 
     

+ 
  

1
1 

Criminal Justice in 
International 
Environment / Wymiar 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych w 
środowisku 
międzynarodowym 

+  +  +  +  +        +  +     +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +  +       

        

+  + 

     

+ 

  

1
2 

Probation, Parole and 
Penitentiary Law / 
Środki probacyjne i 
prawo penitencjarn 

      +  +     +     +  +     +  +  +  +     +  +  +  +        +  +  +       

        

+  + 

     

+ 

  

1
3 

White-Collar Crimes /  
Przestępczość 
gospodarcza 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       
           

  
     

+ 
  

1
4 

Intellectual Property 
Protection /  
Ochrona własności 
intelektualnej 

                  +  +           +  +  +     +     +  +        +  +          

           

  

     

+ 

  

1
5 

Foreign Language (B2) 
(Język obcy B2) 

                                          +  +     +  +        +     +       
        

+  + 
           

1
6 

EU Criminal Law / 
Prawo karne Unii 
Europejskiej 

   +  +  +           +  +     +  +  +  +     +  +  +  +        +  +  +       
        

+  + 
     

+ 
  

1
7 

Criminal Procedure and 
Courts / 
Postępowanie karne 

      +  +     +     +  +     +  +  +  +     +  +  +  +        +  +  +       
        

+  + 
     

+ 
  

1
8 

International Criminal 
Justice / 
Międzynarodowe 
sądownictwo karne 

  

+ 

+  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +  +       

        

+  + 

     

+ 

  

1
9 

Race, Gender, Ethnicity 
and Crime /  
Rasa, płeć, pochodzenie 
etniczne i przestępczość

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       

           

  

     

+ 

  

2
0 

Ethics and Criminal 
Justice /  
Etyka a wymiar 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 

            +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       

           

  

     

+ 

  

2
1 

EU & International 
Policing / Unia 
Europejska i 
międzynarodowa 
współpraca policyjna 

   +  +  +           +  +     +  +  +  +     +  +  +  +        +  +  +       

        

+  + 

     

+ 
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2
2 

International Crimes / 
Zbrodnie 
międzynarodowe 

   +  +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       
        

     
     

+ 
  

2
3  Seminar / Seminarium 

                     +           +  +  +     +     +  +        +          
     

+ 
  

  
     

+ 
  

2
4 

Victimology / 
Wiktymologia 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +  +       
        

+  + 
     

+ 
  

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

1 

History of Crime and 
Criminal Justice / 
Historia przestępczości i 
wymiaru 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 

  

  

      +       

  

+     +  +  +  +  +    

  

+  +  +  +  +  +  + 

  

   +       

        

 

  

  

     

+ 

  

2 
History of Forensic 
Sciences / Historia 
kryminalistyki 

+ 
  

               +     +  +  +  +  +     +  +  +  +        +     +       
           

  
     

+ 
  

3  Cybercrimes / 
Cyberprzestępczość 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       
           

  
     

+ 
  

4 
Crimes against Animals 
/ Przestępstwa 
przeciwko zwierzętom 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       
           

  
     

+ 
  

5 

Economics and Society 
/  
Ekonomia i 
społeczeństwo 

+ 

  

               +           +  +  +     +     +  +        +     +       

           

  

     

+ 

  

6 

Political and Legal 
Thought /  
Myśl polityczna i 
prawna 

+ 

  

               +           +  +  +     +     +  +        +     +       

           

  

     

+ 

  

7 
Civil Liability / 
Odpowiedzialność 
cywilna 

      +  +     +     +        +  +  +  +     +  +  +  +        +  +          
           

  
     

+ 
  

8  Data Protection         +  +     +     +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +                                +    

9 
Reintegration of 
convicts / Reintegracja 
skazanych 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       
           

  
     

+ 
  

1
0 

History of Law 
Enforcement /  
Historia egzekowania 
prawa 

+                    +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       

           

  

     

+ 

  

1
1 

Complaints to ECHR in 
Criminal Cases / Skargi 
do Europejskiego 
Trybunału Praw 
Człowieka dotyczące 
spraw karnych 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       

           

  

     

+ 

  

1
2 

Environmental Crimes / 
Przestępstwa przeciwko 
środowisku 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       
           

  
     

+ 
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1
3 

Violent crimes / 
Przestępstwa z użyciem 
przemocy 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       
           

  
     

+ 
  

1
4 

Organized crime / 
Przestępczość 
zorganizowana  

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       
           

  
     

+ 
  

1
5 

Organization and Safety 
of Mass Events /   
Organizacja i 
bezpieczeństwo imprez 
masowych 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +          

           

  

     

+ 

  

1
6 

Counter-terrorism / 
Zwalczanie terroryzmu  

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +  +          
           

  
     

+ 
  

1
7 

Juvenile Justice and 
Delinquency / 
Przestępczość i wymiar 
sprawiedliwości 
nieletnich 

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       

           

  

     

+ 

  

1
8 

Sexual Offences / 
Przestępstwa seksualne

      +  +  +        +     +  +  +  +  +     +  +  +  +  +  +  +     +       
           

  
     

+ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Nazwa kierunku studiów: Criminal Justice, studia stacjonarne 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 

l.p Course / 
przedmiot Content / Treści programowe 

1 

Critical Thinking 
and Argumentation
 
Krytyczne myślenie 
i argumentacja 

The course aims at providing students with practical skills in argumentation and critical thinking. It makes students familiar with 
general principles of rational argumentation and basic forms of arguments both in theoretical and practical discourse. Exam topics: 
Argument as a speech act. Recognizing arguments. Reconstructing and analysing arguments. Plausibility of arguments. Evaluating 
arguments. Constructing arguments. Basic types of deductive and non-deductive arguments. Recognizing fallacious and abusive 
argumentation. Basic principles of rational argumentation. Conversational implicatures. 
 
Kurs ma na celu dostarczenie studentom praktycznych umiejętności argumentowania i krytycznego myślenia. Zapoznanie studentów z 
ogólnymi zasadami racjonalnej argumentacji i podstawowymi formami argumentów zarówno w dyskursie teoretycznym, jak i 
praktycznym. Zagadnienia administracyjne: Argument jako akt mowy. Rozpoznawanie argumentów. Rekonstrukcja i analiza 
argumentów. Wiarygodność argumentów. Ocena argumentów. Konstruowanie argumentów. Podstawowe typy argumentów 
dedukcyjnych i niededukcyjnych. Rozpoznawanie błędnej i obraźliwej argumentacji. Podstawowe zasady racjonalnej argumentacji. 
Implikacje konwersacyjne. 

2 

Human Rights in 
Criminal Justice 
Context 
 
Prawa czlowieka a 
wymiar 
sprawedliwości w 
sprawach karnych 

The course aims to introduce the theory of human rights and to present their practical application in criminal justice contexts. It will 
focus on the human rights guarantees relevant for criminal process, including the perspective of suspects, the accused, victims, as 
well as other participants in criminal traits. In addition to human rights standards regarding a fair criminal trial, the course will also 
examine criminal law intervetions in the scope of protected rights such as human life, bodily integrity, privacy, personal liberty, or 
freedom of speech. In the remaining context the course analyzes current problems with human rights protection regarding conditions 
of detention, addressing, among other issues, the rights of prisoners. 
 
Kurs ma na celu wprowadzenie do teorii praw człowieka i przedstawienie ich praktycznego zastosowania w kontekście wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych. Skoncentruje się na gwarancjach praw człowieka istotnych dla procesu karnego, w tym 
perspektywie podejrzanych, oskarżonych, ofiar, a także innych uczestników czynów zabronionych. Oprócz standardów w zakresie praw 
człowieka dotyczących uczciwego procesu karnego, kurs obejmie również wpływ prawa karnego na prawa, takie jak prawo do życia, 
integralności cielesnej, prywatności, wolności osobistej i wolności słowa. W pozostałym zakresie w toku  kursu analizowane będą 
aktualne problemy związane z ochroną praw człowieka w zakresie warunków pozbawienia wolności oraz, między innymi, praw 
więźniów. 

3 

Introduction to 
Criminology 
 
Wprowadzenie do 
kryminologii 

The aim of the course is to familiarize students with interesting and interdisciplinary issues in the field of criminology. The problems of 
criminal etiology, criminal phenomenology as well as prevention and counteracting social pathologies will be discussed. 
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interesującymi i interdyscyplinarnymi zagadnieniami z zakresu kryminologii. 
Omówione zostaną problemy etiologii kryminalnej, fenomenologii kryminalnej, a także zapobiegania i przeciwdziałania patologiom 
społecznym. 
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4 

Polish Language for 
Foreigners (A1)  
 
Język polski dla 
obcokrajowców 

Polish language 

5 
Introduction to Law 
 
Podstawy prawa 

The course is propaedeutic in nature, providing student with the general characteristics of law and various types of legal systems, 
fundamental concepts of legal language, as well as basic skills in legal interpretation and reasoning. 
 
Przedmiot ma charakter propedeutyczny, zapewniający studentowi ogólną wiedzę dotyczącą charakterystyki prawa i różnego rodzaju 
systemów prawnych, podstawowych pojęć języka prawnego, a także dostarczający podstawowych umiejętności interpretacji prawnej i 
rozumowania prawniczego. 

6 

Statistics in 
Criminal Justice 
 
Statystyka a 
wymiar 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 

Statistics in Criminal Justice offers students a practical and comprehensive introduction to statistics and highlights the integral role 
research and statistics play in the study of criminology and criminal justice. Packed with real-world case studies and contemporary 
examples utilizing the most current crime data and empirical research available, students not only learn how to perform and 
understand statistical analyses, but also to recognize the connection between statistical analyses used in everyday life and their 
importance to criminology and criminal justice. 
 
Kurs Statystyka w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych oferuje studentom praktyczne i kompleksowe wprowadzenie do 
statystyki oraz podkreśla integralną rolę badań i statystyki w badaniach kryminologii i nad wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych. Studenci, na podstawie rzeczywistych studiów przypadków i współczesnych przykładów wykorzystujących najbardziej 
aktualne dane o przestępczości i dostępne badania empiryczne, uczą się nie tylko przeprowadzania i rozumienia analiz statystycznych, 
ale także rozpoznawania związku między analizami statystycznymi stosowanymi w życiu codziennym a ich znaczeniem dla 
kryminologia i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych 

7 

Introduction to 
Forensic Science 
 
Wprowadzenie do 
kryminalistyki  

Presentation of basic issues related to forensic examination at the crime scene, including the examination of corpses and methods of 
their identification. Practical application of forensic archeology in connection with the search for victims of crimes and combating crime 
against cultural heritage. Presentation of the problems of forensic expertise with a particular emphasis on documents' testing. The use 
of expert opinion during the investigation and during the trial - examples. 
 
Prezentacja podstawowych zagadnień związanych z badaniem kryminalistycznym na miejscu zbrodni, w tym badanie zwłok i metody 
ich identyfikacji. Praktyczne zastosowanie archeologii sądowej w związku z poszukiwaniem ofiar przestępstw i zwalczaniem 
przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Przedstawienie problemów ekspertyz kryminalistycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem badania dokumentów. Wykorzystanie opinii ekspertów podczas postępowania przygotowawczego i sądowego - 
przykłady. 
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Criminal Etiology & 
Research Methods 
 
Etiologia 
kryminalna i 
metody badawcze 

The aim of the course is to familiarize students with interesting and multi-threaded issues of causes of crime as well as research 
methods in criminal justice. The first group of issues concerns the problems of the so-called paradigms of criminology, with particular 
emphasis placed on the positivist direction. The second group of issues concerns instruments aimed at understanding surrounding 
social reality as it pertains to crime. 
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interesującymi i wielowątkowymi kwestiami przyczyn przestępczości oraz metod 
badawczych w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych. Pierwsza grupa zagadnień dotyczy problemów tzw. paradygmatów 
kryminologii, ze szczególnym naciskiem na kierunek pozytywistyczny. Druga grupa zagadnień dotyczy instrumentów mających na celu 
zrozumienie otaczającej rzeczywistości społecznej w zakresie przestępczości. 

9 

Introduction to 
Criminal Law  
 
Wprowadzenie do 
prawa karnego 

The course provides an outline of principles of criminal law and criminal liability as well as information on the basic concepts of 
criminal act and punishment. It also presents a comparative perspective on criminal law. Scope of discussed topics: notion of criminal 
law and criminal liability, principles of criminal law, objectives of criminal law, concepts of punishment, comparative criminal law. 
 
Kurs obejmuje zarys zasad prawa karnego i odpowiedzialności karnej, a także informacje na temat podstawowych pojęć - 
przestępstwa i kary. Przedstawia także porównawczą perspektywę prawa karnego. Zakres omawianych tematów: pojęcie prawa 
karnego i odpowiedzialności karnej, zasady prawa karnego, cele prawa karnego, pojęcia kary, porównawcze prawo karne. 

10 

Elements of Legal 
System 
 
Działy systemu 
prawa 

1. Elements of Public (International and European) Law: subjects and sources; public international law, European Union law, domestic 
law and their mutual relations; applicability of international legal norms in domestic law. 2. Elements of Administrative Law: the aim of 
the course is to present the basic features of administrative law, its general principles, how to understand them and how to apply 
them in criminal cases.The case study method will be used in this course. 3. Elements of Civil Law: private law v. public law; subjects 
of private law;  contractual capacity – introductory remarks and basic notions; the notion of contract; formation (form) of contracts; 
the doctrine of consideration; privity of contract; interpretation of contracts; liability for a breach of contract vs tortious liability; 
damage and damages; tort law – comparative remarks; private law and EU law with regards to consumer protection. 
 
1. Elementy prawa publicznego (międzynarodowego i europejskiego): podmioty i źródła; prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii 
Europejskiej, prawo krajowe i ich wzajemne stosunki; zastosowanie międzynarodowych norm prawnych w prawie krajowym. 2. 
Elementy prawa administracyjnego: celem kursu jest przedstawienie podstawowych cech prawa administracyjnego, jego ogólnych 
zasad, sposobu ich rozumienia i zastosowania w sprawach karnych. W tym kursie zostanie wykorzystana metoda studium przypadku. 
3. Elementy prawa cywilnego: prawo prywatne a prawo publiczne; podmioty prawa prywatnego; zdolność umowna - uwagi 
wprowadzające i podstawowe pojęcia; pojęcie umowy; tworzenie (forma) umów; doctrine of consideration; poufność umowy; 
interpretacja umów; odpowiedzialność za naruszenie umowy a odpowiedzialność deliktowa; szkoda i odszkodowanie; prawo deliktowe 
- uwagi porównawcze; prawo prywatne i prawo UE w zakresie ochrony konsumentów. 

11 

Criminal Justice in 
International 
Environment 
 
Wymiar 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 
w środowisku 
międzynarodowym 

The course offers an overview of international law mechanisms against the particular background of criminal justice.   
 
Kurs oferuje przegląd mechanizmów prawa międzynarodowego w kontekście wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. 
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Probation, Parole 
and Penitentiary 
Law 
 
Środki probacyjne i 
prawo 
penitencjarne 

The purpose of this lecture is to outline the normative grounds for selected penitentiary systems and systems of alternative measures 
for the penalty of imprisonment worldwide. The goal is to clarify the purposes of executing the penalty of imprisonment and 
probationary measures, to present modern systems of alternative sanctions (not involving any isolation of the convicts) and major 
principles of effective crime policy. The dogmatic considerations will be supported by a presentation of current practice in that respect. 
The lecture includes a presentation of the problems related to individualisation of punishment, to effectiveness of modern forms of 
influence, both outside and inside prison facilities throughout the world, and to the demonstration of the chances and risks for the 
convicts themselves and for other members of society that are linked to imprisonment.  
 
Celem wykładu jest przedstawienie podstaw normatywnych wybranych systemów penitencjarnych i systemów alternatywnych dla 
pozbawienia wolności środków karania na całym świecie. Zadaniem kursu jest wyjaśnienie celów wykonywania kary pozbawienia 
wolności i środków probacyjnych, przedstawienie nowoczesnych systemów kar alternatywnych (nieobejmujących żadnej izolacji 
skazanych) oraz głównych zasad skutecznej polityki kryminalnej. Rozważania dogmatyczne zostaną poparte przedstawieniem obecnej 
praktyki w tym zakresie. Wykład obejmuje prezentację problemów związanych z indywidualizacją kary, skutecznością nowoczesnych 
form wpływu na skazanych, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz zakładów karnych na całym świecie, a także prezentację szans i 
zagrożeń dla samych skazanych i innych członków społeczeństwo powiązanych z pozbawieniem wolności. 

13 

White-Collar 
Crimes 
 
Przestępczość 
gospodarcza 

The aim of the course is to familiarize students with interesting and multifaceted problems of white collar crime. This issue plays a 
significant role in criminological considerations, beginning with the famous work of E. Sutherland. Over the years, however, the 
approach to it has evolved and - depending on the specialty of particular scientists - individual authors emphasize different etiological, 
phenomenological and legal factors of this type of criminal activity. 
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interesującymi i różnorodnymi problemami przestępczości tzw. białych kołnierzyków. 
Zagadnienie to odgrywa znaczącą rolę w rozważaniach kryminologicznych, poczynając od słynnego dzieła E. Sutherlanda. Jednak z 
biegiem lat podejście do niego ewoluowało i - w zależności od specjalizacji poszczególnych naukowców - poszczególni autorzy 
podkreślają różne czynniki etiologiczne, fenomenologiczne i prawne tego rodzaju działalności przestępczej. 

14 

Intellectual 
Property Protection
 
Ochrona własności 
intelektualnej 

1. Legal definition of work, fixation, creation, compilation, copies, phonograms, audiovisual work, literary, pictorial, graphic work. 2. 
Visual informations, photos of faces - legal issues. 3. Types of economic copyright. 4. Types of moral copyright. 5. Copyright in judicial 
and criminal proceedings. 6. Waiver of moral copyright in the United Kingdom Copyright Act - ghostwriters issues. 7. Author and other 
copyright holders entitled to copyright protection, derivative work rights. 8. Neighbouring rights (related rights) and the definition of 
broadcasting. 9. Infringement of copyright  - civil torts and criminal offences. 10. Duration and transfer of copyright. 11. Scope of free 
use. 12. Computer programs and copyright.. 
 
1. Prawna definicja dzieła, utrwalanie, tworzenie, kompilacja, kopie, fonogramy, utwór audiowizualny, utwór literacki, obrazkowy, 
graficzny. 2. Informacje wizualne, zdjęcia twarzy - kwestie prawne. 3. Rodzaje majątkowych praw autorskich. 4. Rodzaje osobistych 
praw autorskich. 5. Prawo autorskie w postępowaniu sądowym i karnym. 6. Zrzeczenie się osobistego prawa autorskiego w brytyjskiej 
ustawie o prawie autorskim - problemy z ghostwritingiem. 7. Autor i inni posiadacze praw autorskich uprawnieni do ich ochrony (praw 
autorskich, pochodnych praw pracowniczych). 8. Prawa pokrewne i definicja nadawania. 9. Naruszenie praw autorskich - czyny 
zabronione i przestępstwa. 10. Czas trwania i przeniesienie praw autorskich. 11. Zakres dozwolonego użytku. 12. Programy 
komputerowe i prawa autorskie. 

15 

Foreign Language 
(B2) 
 
Język obcy (B2) Foreign language 
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EU Criminal Law 
 
Prawo karne Unii 
Europejskiej 

The course aims to provide knowledge of EU legal instruments in the field of judicial cooperation in criminal matters, of the scope of 
harmonisation of procedural and substantive criminal law, of mutual recognition of judicial decisions, of the interaction between 
national and EU legal orders and main bodies and agencies in the field. 1. Introduction to the EU law – institutions, sources of law, 
constitutional principles. 2. Evolution of the EU competences in the field of judicial cooperation in criminal matters. 3. General outline 
of legal instruments in the judicial cooperation in criminal matters, legal effects of framework decisions and directives. 4. Scope of 
application of the principle of mutual recognition of judicial decisions. 5. Principle of ne bis in idem in the EU law. 6. European Arrest 
Warrant as the most advanced form of mutual recognition in criminal matters – the scope of application. 7. European Arrest Warrant – 
grounds for refusal of recognition and mutual trust. 8. European Arrest Warrant - constitutional problems with its implementation in 
some Member States. 9. Chosen EU acts introducing the principle of mutual recognition – financial penalties, imposing custodial 
sentences or measures involving deprivation of liberty, European Evidence Warrant. 10. Harmonisation of Member States Criminal Law 
– i.a. combating terrorism, cybercrime, organised crime, racism and xenophobia. 11. Approximation of Member States Procedural Law 
- procedural rights of suspected or accused persons. 12. EU Anti-terrorist Sanctions. 13. Bodies and agencies in the field of 
cooperation in criminal matters – The European Public Prosecutor’s Office, EUROPOL, EUROJUST, European Judicial Network.  
 
Kurs ma na celu przekazanie wiedzy na temat instrumentów prawnych UE w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych, 
zakresu harmonizacji prawa karnego procesowego i materialnego, wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych, interakcji między 
porządkami prawnymi krajowymi i unijnym oraz głównych organów i agencji w tym zakresie. 1. Wprowadzenie do prawa UE - 
instytucje, źródła prawa, zasady konstytucyjne. 2. Ewolucja kompetencji UE w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych. 3. 
Ogólny zarys instrumentów prawnych we współpracy sądowej w sprawach karnych, skutki prawne decyzji ramowych i dyrektyw. 4. 
Zakres stosowania zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych. 5. Zasada ne bis in idem w prawie UE. 6. Europejski nakaz 
aresztowania jako najbardziej zaawansowana forma wzajemnego uznawania w sprawach karnych - zakres stosowania. 7. Europejski 
nakaz aresztowania - podstawy odmowy uznania i zasada wzajemnego zaufania. 8. Europejski nakaz aresztowania - problemy 
konstytucyjne z jego wdrażaniem w niektórych państwach członkowskich. 9. Wybrane akty UE wprowadzające zasadę wzajemnego 
uznawania - kary finansowe, nakładające kar pozbawienia wolności lub środków polegających na pozbawieniu wolności, europejski 
nakaz dowodowy. 10. Harmonizacja prawa karnego państw członkowskich - m.in. zwalczanie terroryzmu, cyberprzestępczości, 
przestępczości zorganizowanej, rasizmu i ksenofobii. 11. Zbliżenie przepisów prawa procesowego państw członkowskich - prawa 
proceduralne podejrzanych i oskarżonych. 12. Sankcje antyterrorystyczne UE. 13. Organy i agencje w dziedzinie współpracy w 
sprawach karnych - Prokuratura Europejska, EUROPOL, EUROJUST, Europejska Sieć Sądownicza. 
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Criminal Procedure 
and Courts 
 
Postępowanie 
karne 

The aim of the course is to introduce students to the fundamental issues related to criminal procedure. The course is designed to 
explain and critique the legal rules pertaining to the pretrial processing of criminal suspects and the conduct of criminal trials. The 
topics are discussed from a comparative perspective. The course also includes the analysis of the international fair trial standards 
created by the European Court of Human Rights. Topics discussed during the course: 1) Criminal justice systems – structure and 
organs. 2) Judges, lay judges, juries. 3) Crime control vs. due process model. 4) Inquisitorial vs. adversarial system. 5) Pretrial 
proceedings and criminal trials. 6) The role of public prosecutor. 7) Victims and restorative justice. 8) Negociated justice. 9) Basic 
principles of criminal evidence. 10) Human rights in criminal proceedings. 
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z postępowaniem karnym. Kurs ma na celu 
wyjaśnienie i krytykę przepisów prawnych dotyczących postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Tematy są omawiane z 
perspektywy porównawczej. Kurs obejmuje również analizę międzynarodowych standardów rzetelnego procesu ukształtowanych przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tematy omawiane podczas kursu: 1) Systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych - 
struktura i organy. 2) Sędziowie, ławnicy, ława przysięgłych. 3) Model crime control a model due process. 4) System inkwizycyjny a 
kontradyktoryjny. 5) Postępowanie przygotowawcze i sądowe 6) Rola prokuratora. 7) Ofiary przestępstw i sprawiedliwość naprawcza. 
8) Porozumienia procesowe. 9) Podstawowe zasady prawa dowodowego. 10) Prawa człowieka w postępowaniu karnym. 

18 

International 
Criminal Justice 
 
Międzynarodowe 
sądownictwo karne 

Lectures 1. The notion of international crimes. 2. Methods of establishing international criminal tribunals. 3. Jurisdiction of a chosen 
international(-ized) criminal tribunal/court (subject matter, personal, temporal, territorial). 4. Advantages and disadvantages of the 
hybrid (internationalized) criminal tribunals. 5. Principles of criminal responsibility under the Rome Statute. 6. Problems in ensuring 
the national co-operation with international tribunals. 7. Relationship between international and domestic criminal jurisdiction. 8. 
Objections raised by states against the jurisdiction of the permanent ICC. 9. Non-judicial mechanisms of accountability. 10. Principles 
and procedures of international prosecutions. Classes: 1. Continental and common law influences on international criminal procedure 
2. Jurisdiction and admissibility. 3. Investigation. 4. Evidence. 5. Trial. 6. Appeals and reparations. 7. Role of the victim in the 
international criminal procedure. 
 
Wykłady 1. Pojęcie przestępstw międzynarodowych. 2. Metody określania właściwości międzynarodowych trybunałów karnych. 3. 
Jurysdykcja wybranego międzynarodowego (umiędzynarodowionego) trybunału / sądu karnego (przedmiot, właściwość podmiotowa, 
czasowa, terytorialna). 4. Zalety i wady hybrydowych (umiędzynarodowionych)  trybunałów karnych. 5. Zasady odpowiedzialności 
karnej na mocy Statutu Rzymskiego. 6. Problemy z zapewnieniem współpracy krajowej z trybunałami międzynarodowymi. 7. Związek 
między międzynarodową i krajową jurysdykcją karną. 8. Zastrzeżenia państw przeciwko jurysdykcji stałego MTK. 9. Pozasądowe 
mechanizmy pociągania do odpowiedzialności. 10. Zasady i procedury ścigania międzynarodowego. Ćwiczenia: 1. Wpływ common law 
i civil law na międzynarodowe postępowanie karne 2. Jurysdykcja i dopuszczalność. 3. Dochodzenie. 4. Dowody. 5. Proces. 6. 
Odwołania i odszkodowania. 7. Rola ofiary w międzynarodowym postępowaniu karnym. 
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Race, Gender, 
Ethnicity and Crime 
 
Rasa, płeć, 
pochodzenie 
etniczne i 
przestępczość 

The course aims to examine the role of gender, ethnicity, and race in criminal justice. It seeks to assess whether and how criminal 
justice systems take these particular characteristics into account, and in this perspective it will address the position of offenders, 
victims of crimes, as well as judges, law enforcement officers, and other public officials. The course will reference experiences of the 
US and European criminal justice systems and use the "law in context" methodology to explain how various institutions operate in a 
given political, economic, and social reality. It will include elements of international human rights law and equality law to introduce 
such concepts as multiple/intersectional discrimination, systemic discrimination, social stereotypes, or gender and racial/ethnic bias. 
Its special focus will be on racially motivated crimes and gender-based violence. There will be also sessions devoted to culturally 
motivated crimes and "cultural defense". In this context, the course will analyze challenges to criminal justice systems related to 
immigration and multiculturalism.  
 
Kurs ma na celu zbadanie roli płci, pochodzenia etnicznego i rasy w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych. Ma on na celu 
ocenę, czy i w jaki sposób systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych uwzględniają te szczególne cechy, i z tej 
perspektywy uwzględni sytuację prawną przestępców, ofiar przestępstw, a także sędziów, funkcjonariuszy organów ścigania i innych 
funkcjonariuszy publicznych. W trakcie kursu nastąpi odniesienie do doświadczeń amerykańskich i europejskich systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych i wykorzysta metodologię „prawa w kontekście”, aby wyjaśnić, w jaki sposób różne instytucje 
działają w danej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej. Obejmie on elementy prawa międzynarodowego dotyczącego 
praw człowieka i prawa równości w celu wprowadzenia takich pojęć, jak dyskryminacja wielokrotna / międzysektorowa, dyskryminacja 
systemowa, stereotypy społeczne lub uprzedzenia związane z płcią i rasą / pochodzeniem etnicznym. Szczególny nacisk zostanie 
położony na przestępstwa na tle rasowym i przemoc na tle płciowym. Odbędą się także zajęcia poświęcone przestępstwom 
motywowanym kulturowo i „obronie kulturowej”. W tym kontekście w toku kursu  przeanalizowane zostaną wyzwania dla systemów 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych związane z imigracją i wielokulturowością. 

20 

Ethics and Criminal 
Justice  
 
Etyka a wymiar 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 

The course aims at providing students the knowledge of theoretical foundations and practical consequences of ethical and political 
reflection in law and public polices, with a special regard to criminal justice. The specific objectives of the course are: obtaining 
knowledge of the main currents of moral philosophy, i.e. deontology, teleology, utilitiarianism, virtue ethics, discourse ethics and 
others; recognizing main positions in the contemporary political philosophy in relation to law and public polices, in particular liberalism 
and libertarianism, communitarianism and conservatism, neomarxism and critical theory of justice; acquiring basic knowledge 
regarding the specificity of ethical reflection and the main problems and disputes in ethics, as well as their relevance to law and public 
polices; developing skills to undertake and assess moral arguments in the field of public life and criminal justice; strengthening the 
awareness of axiological involvement of legal and political practice. 
 
Kurs ma na celu dostarczenie studentom wiedzy na temat podstaw teoretycznych i praktycznych konsekwencji etycznej i politycznej 
refleksji w prawie i polityce publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Szczegółowe 
cele kursu to: zdobycie wiedzy na temat głównych nurtów filozofii moralnej, tj. deontologii, teleologii, utylitaryzmu, etyki cnót, etyki 
dyskursu i innych; zdobycie wiedzy dotyczącej głównych stanowisk we współczesnej filozofii politycznej w odniesieniu do prawa i 
polityk publicznych, w szczególności liberalizmu i libertarianizmu, komunitaryzmu i konserwatyzmu, neomarksizmu i critical legal 
theory; zdobycie podstawowej wiedzy na temat specyfiki refleksji etycznej oraz głównych problemów i sporów etycznych, a także ich 
znaczenia dla prawa i polityk publicznych; rozwijanie umiejętności podejmowania i oceny argumentów moralnych w dziedzinie życia 
publicznego i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; zwiększenie świadomości aksjologicznego zaangażowania praktyki prawa 
i polityki. 
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EU & International 
Policing 
 
Unia Europejska i 
międzynarodowa 
współpraca 
policyjna 

The aim of the course is to acquaint students with an interesting and multi-layered issues of EU & International Policing. The following 
issues will be addressed as part of the course: development of cooperation in criminal matters – EU and global context; European 
Union instruments in the field of criminal law; EU sectorial criminal law regulations; structural cooperation in the EU on criminal 
matters; EUROPOL; Schengen System and European Coast and Border Guards as a part of EU police; EU Counterterrorism law 
enforcement; global police cooperation and International Criminal Procedure; global crime and core crimes. 
 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z interesującymi i wielowarstwowymi zagadnieniami dotyczącymi unijnej i międzynarodowej 
współpracy policyjnej. W ramach kursu poruszone zostaną następujące kwestie: rozwój współpracy w sprawach karnych - kontekst 
unijny i globalny; instrumenty Unii Europejskiej w dziedzinie prawa karnego; sektorowe przepisy prawa karnego w UE; współpraca 
strukturalna w UE w sprawach karnych; EUROPOL; System Schengen oraz Europejska Straż Przybrzeżna i Graniczna w ramach policji 
UE; Egzekwowanie prawa UE w zakresie walki z terroryzmem; globalna współpraca policyjna i międzynarodowe postępowanie karne; 
globalna przestępczość i najważniejsze przestępstwa. 

22 

International 
Crimes 
 
Zbrodnie 
międzynarodowe 

The course aims at a comprehensive analysis of international crimes and of their conceptual and contextual frameworks, particularly 
from a criminological perspective. It concentrates on the distinctive features, definitional issues, aetiology, modalities of addressing 
systemic criminality, and the preventive strategies. 
 
Kurs ma na celu kompleksową analizę zbrodni międzynarodowych oraz ich ram pojęciowych i kontekstowych, szczególnie z punktu 
widzenia kryminologii. Koncentruje się on na cechach charakterystycznych, kwestiach definicyjnych, etiologii, sposobach zwalczania 
masowej przestępczości oraz strategiach zapobiegawczych. 

23 
Seminar 
 
Seminarium preparing bachelor thesis / Przygotowanie pracy magisterskiej 

24 
Victimology 
 
Wiktymologia 

The aim of the course is to is to familiarize students with interesting and multifaceted problems of victimology.  Within its framework, 
the following issues will be presented: new developments in the field of victimology who counts as a victim and what counts as 
victimhood; complex dimensions to victim experiences as structured by gender, age, ethnicity, sexuality and intersectionality; policy 
responses in the light of the changing appreciation of the nature and extent of victimhood. 
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interesującymi i różnorodnymi problemami wiktymologii. W jego ramach zostaną 
przedstawione następujące zagadnienia: nowe osiągnięcia w dziedzinie wiktymologii, kto powinien być kwalifikowany jako ofiara i 
czym jest pokrzywdzenie; złożone wymiary doznań ofiary według płci, wieku, pochodzenia etnicznego, seksualności i przekrojowo; 
reakcja władzy publicznej w świetle zmieniającego się rozumienia charakteru i zakresu pokrzywdzenia. 
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History of Crime 
and Criminal 
Justice  
 
Historia 
przestępczości i 
wymiaru 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 

The course attempts to go beyond the study of law and formal justice systems towards research into the many forms of violence and 
into penal institutions, including their historical background. Students explore the administration of criminal justice systems, the 
nature of crime, the relationship between law and its social context, and the impact and importance of cross-cultural inquiry within the 
field. Main subject of this course is the evolution of criminal justice systems in Europe, with particular emphasis placed on the period 
from the 18th century to contemporary forms of social control. 
 
Kurs zmierza do wykroczenia poza studiowanie prawa i systemów wymiaru sprawiedliwości w kierunku badań nad licznymi formami 
przemocy i instytucjami karnymi, w tym z uwzględnieniem ich podłoża historycznego. Studenci badają systemy wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych, naturę przestępczości, związek między prawem a jego kontekstem społecznym oraz wpływ i 
znaczenie badań międzykulturowych w tej dziedzinie. Głównym przedmiotem tego kursu jest ewolucja systemów wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od XVIII wieku do współczesnych form 
kontroli społecznej. 

26 

History of Forensic 
Sciences 
 
Historia 
kryminalistyki 

Forensic science is the application of science to criminal law, making a scientist working in the crime laboratory an active participant in 
a criminal justice system. An understanding of the origin and development of forensic science is imperative for effective 
communication in the courtroom. Through this course, students will study various forensic methods and their development through 
the ages.  
 
Kryminalistyka to zastosowanie nauki do prawa karnego, dzięki czemu naukowiec pracujący w laboratorium kryminalnym jest 
aktywnym uczestnikiem systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Zrozumienie pochodzenia i rozwoju kryminalistyki jest 
niezbędne dla skutecznej komunikacji na sali sądowej. Podczas tego kursu studenci będą uczyć się różnych metod kryminalistycznych i 
ich rozwoju na przestrzeni wieków. 

27 
Cybercrimes  
 
Cyberprzestępczość

Legal aspects of information technology. The role of public databases and information systems in private and public sectors. Types of 
computer crimes (identity theft, hacking, sniffing, spamming, information destruction, cyberstalking, cracking and phishing). 
 
Prawne aspekty technologii informatycznych. Rola publicznych baz danych i systemów informatycznych w sektorze prywatnym i 
publicznym. Rodzaje przestępstw komputerowych (kradzież tożsamości, hakowanie, sniffing, spamowanie, niszczenie informacji, 
cyberstalking, cracking i phishing). 
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Crimes against 
Animals  
 
Przestępstwa 
przeciwko 
zwierzętom 

The problem of harm and suffering of animals emerged in the 90s as an important aspect of Green Criminology - the trend 
concentrating upon the research of crime committed against the natural habitat and animals. The lecture's content:1. Animals' rights - 
the conceptual analysis; 2. Legal personality of animals; 3. Philosophical, ethical and psychological aspects of the cruelty towards 
animals; 4. The concept of Animal Welfare; 5. Animals as the subject of interest in victimology; 6. The animals' right for the protection 
from suffering in philosophy and ethics; 7. Criminal law protection of animals; 8. Psychological and criminal conditioning of the animal 
abuse; 9. Cruelty to animals in the courts' jurisdiction; 10. The admissible use of animals for human purposes and the limits to this 
usage; 11. Animal as a victim of the human activity, from the perspective of victimology and criminology; 12. The legal protection of 
animals, as a part of the family abuse protection system; 13. The analysis of the situation of animals in the modern World; 14. The 
consciousness of animals; 15. Vegetarianism and veganism as a philosophical approach; 16. The punishment execution for animals' 
abusers.  
 
Problem krzywdy i cierpienia zwierząt pojawił się w latach 90. jako ważny aspekt Zielonej Kryminologii - trendu koncentrującego się 
na badaniach przestępstw popełnianych przeciwko środowisku naturalnemu i zwierzętom. Treść wykładu: 1. Prawa zwierząt - analiza 
pojęciowa; 2. Osobowość prawna zwierząt; 3. Filozoficzne, etyczne i psychologiczne aspekty okrucieństwa wobec zwierząt; 4. Pojęcie 
dobrostanu zwierząt; 5. Zwierzęta jako przedmiot zainteresowania wiktymologii; 6. Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem w 
filozofii i etyce; 7. Prawo karne ochrony zwierząt; 8. Psychologiczne i przestępcze uwarunkowania wykorzystywania zwierząt; 9. 
Okrucieństwo wobec zwierząt w orzecznictwie sądów; 10. Dopuszczalne wykorzystanie zwierząt do celów ludzkich i ograniczenia tego 
wykorzystania; 11. Zwierzę jako ofiara działalności człowieka z perspektywy wiktymologii i kryminologii; 12. Ochrona prawna zwierząt 
w ramach systemu ochrony przed przemocą w rodzinie; 13. Analiza sytuacji zwierząt we współczesnym świecie; 14. Świadomość 
zwierząt; 15. Wegetarianizm i weganizm jako podejście filozoficzne; 16. Egzekwowanie kar w stosunku do oprawców zwierząt. 

29 

Economics and 
Society  
 
Ekonomia i 
społeczeństwo 

The course analyzes the role of economic factors in shaping social life. Topics revolve around the following issues: Malthusian Trap and 
Escape from the Malthusian Trap; Socio-cultural differences; Natural Resources; Relation of Economics to Science and Technology; 
Savings, Accumulation of Capital and Innovation; Formal Institutions (patents, property rights, taxes). 
 
W trakcie kursu analizowana jest rola czynników ekonomicznych w kształtowaniu życia społecznego. Tematy dotyczą następujących 
zagadnień: Malthusian Trap i Escape from the Malthusian Trap; Różnice społeczno-kulturowe; Zasoby naturalne; Związek ekonomii z 
nauką i technologią; Oszczędności, akumulacja kapitału i innowacje; Formalne instytucje (patenty, prawa własności, podatki). 

30 

Political and Legal 
Thought  
 
Myśl polityczna i 
prawna 

The course will present conceptions in the field of political philosophy from the Antiquity till contemporary times. Students will get to 
know philosophical ideas put forward by major political and legal thinkers, like Plato, Aristotle, Machiavelli, Grotius, Hobbes, 
Montesquieu etc. The course will also encompass an analysis of modern political ideologies, like liberalism, conservatism, socialism, 
communism, anarchism etc. Last but not least, we will discuss the meaning of a very fascinating and equivocal word and try to find an 
answer to the question: "what is law?".  
 
Kurs przedstawia koncepcje filozofii politycznej od starożytności do czasów współczesnych. Studenci poznają idee filozoficzne 
wysuwane przez głównych myślicieli politycznych i prawnych, takich jak Platon, Arystoteles, Machiavelli, Grotius, Hobbes, Montesquieu 
itp. Kurs obejmie również analizę współczesnych ideologii politycznych, takich jak liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, komunizm , 
anarchizm itp. Omawiane są na nim także bardzo fascynującego i niejednoznacznego terminy i podejmowana jest próba znalezienia 
odpowiedzi na pytanie: „czym jest prawo?”. 
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Civil Liability 
 
Odpowiedzialność 
cywilna 

Introduction to the law of torts; the notion of tort and categories of liability; damage and damages; liability for movable and 
immovable objects (e.g. regarding traffic accidents); intentional and negligent liability; liability for other persons (vicarious liability); 
liability of public authorities. 
 
Wprowadzenie do prawa czynów niedozwolonych; pojęcie czynu niedozwolonego i kategorie odpowiedzialności; szkoda i 
odszkodowanie; odpowiedzialność za rzeczy ruchome i nieruchome (np. dotyczące wypadków drogowych); umyślność i niedbalstwo; 
odpowiedzialność za inne osoby (odpowiedzialność zastępcza); odpowiedzialność władz publicznych. 

33 
Data Protection  
 
Data protection 

  

34 

Reintegration of 
convicts  
 
Reintegracja 
skazanych 

The purpose of the lecture is to outline the normative grounds and the practice of the system of rehabilitation of adult convicts and the 
system of handling juvenile delinquents. It outlines the tools of creative and socially acceptable forms of influencing the convicts, in 
accordance with the accepted goals of criminal sanctions and educational and corrective measures. The dogmatic considerations are 
supported with a presentation of current practice with regard to the execution of the penalty of imprisonment and corrective 
measures, together with the newest rehabilitation programmes. The lecture contains a presentation of the problems related to 
individualisation of punishment, to effectiveness of modern forms of corrective influence and to diagnosing the perpetrators.  
 
Wykład ma na celu przedstawienie podstaw normatywnych i praktyki systemu rehabilitacji dorosłych skazanych oraz systemu 
postępowania z nieletnimi przestępcami. Przedstawia narzędzia kreatywnych i społecznie akceptowanych form wywierania wpływu na 
skazanych, zgodnie z przyjętymi celami sankcji karnych oraz środków wychowawczych i poprawczych. Rozważania dogmatyczne 
poparte są prezentacją bieżącej praktyki dotyczącej wykonywania kary pozbawienia wolności i środków wychowawczych, a także 
najnowszych programów rehabilitacji. Wykład zawiera prezentację problemów związanych z indywidualizacją kary, skutecznością 
współczesnych form oddziaływań korekcyjnych oraz diagnozowaniem sprawców. 

35 

History of Law 
Enforcement  
 
Historia 
egzekowania prawa

The subject of this course is an evolution of forms of law enforcement, starting with the ancient systems, where individuals, families, 
and clans took it upon themselves to take revenge against those who may have injured or offended them, through ad hoc police 
forces and early constable systems to the idea of modern, professional, uniformed police force.  
 
Tematem tego kursu jest ewolucja form egzekwowania prawa, poczynając od starożytnych systemów, w których jednostki, rodziny i 
klany podejmowały się zemsty na tych, którzy mogli ich zaatakować lub obrazić, poprzez siły policyjne ad hoc i wczesne systemy 
policyjne aż do idei nowoczesnej, profesjonalnej, umundurowanej policji. 

36 

Complaints to 
ECHR in Criminal 
Cases  
 
Skargi do 
Europejskiego 
Trybunału Praw 
Człowieka 
dotyczące spraw 
karnych 

The class aims at outlining the European Court of Human Rights' approach to individual applications in criminal cases. This course 
would, inter alia, address the so-called Engel criteria, the availability of the application with regard to temporary detention, issues 
under 6(3) ECHR, the positive obligations of States-Parties to the Convention, and other relevant issues. 
 
Zajęcia mają na celu przedstawienie podejścia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do skarg indywidualnych wnoszonych w 
sprawach karnych. Kurs ten dotyczy między innymi tak zwanych kryteriów Engela, dostępności skargi indywidualnej w odniesieniu do 
tymczasowego aresztowania, kwestii wynikających z art. 6 ust. 3 EKPC, pozytywnych obowiązków państw-stron konwencji oraz innych 
istotnych kwestii. 
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Environmental 
Crimes  
 
Przestępstwa 
przeciwko 
środowisku 

Contemporarily we can observe an increase in environmental crimes. It concerns illegal waste transport, water pollution, air pollution, 
production and transport of radioactive materials, etc. It is often related to organized crime. It demands an appropriate knowledge 
and skills from future criminologists and representatives of law enforcement authorities. 
 
Współcześnie możemy zaobserwować wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku. Dotyczy to nielegalnego transportu odpadów, 
zanieczyszczenia wody, zanieczyszczenia powietrza, produkcji i transportu materiałów radioaktywnych itp. Często wiąże się z 
przestępczością zorganizowaną. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i umiejętności od przyszłych kryminologów i przedstawicieli organów 
ścigania. 

38 

Violent crimes  
 
Przestępstwa z 
użyciem przemocy 

The aim of the course is to familiarize students with the multi-threaded and interdisciplinary problems of violent crimes. The above-
mentioned issue will be presented from the etiological, phenomenological and legal point of view. 
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wielowątkowymi i interdyscyplinarnymi problemami przestępstw z użyciem przemocy. 
Powyższe zagadnienie zostanie przedstawione z etiologicznego, fenomenologicznego i prawnego punktu widzenia. 
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Organized crime 
 
Przestępczość 
zorganizowana  

The aim of the course is to familiarize students with the multi-threaded and interdisciplinary problems of violent crimes. The above-
mentioned issue will be presented from the etiological, phenomenological and legal point of view. 
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wielowątkowymi i interdyscyplinarnymi problemami przestępstw z użyciem przemocy. 
Powyższe zagadnienie zostanie przedstawione z etiologicznego, fenomenologicznego i prawnego punktu widzenia. 
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Organization and 
Safety of Mass 
Events  
 
Organizacja i 
bezpieczeństwo 
imprez masowych 

The aim of this course is to acquaint students with the knowledge of procedures related to the organization of mass events. The 
students will learn about citizen's right to participate in mass events, types of mass events, and rules and procedures of granting 
permits to hold mass events. They will also learn about safety risks at mass events. Students will be able to implement the rules and 
regulations of organization and safety of mass events. They are to be aware of dangers, i.e. terrorists attacks, use of chemical 
weapons, assassinations, etc., that are related to mass events. Exam questions: 1. Citizen’s right to participate in mass events. 2. The 
evolution of citizen’s right to participate and organize mass events. 3. Types of mass events. 4. Mass events during special days in 
selected countries. 5. Mass events security conditions. 6. Rules and procedure of granting permits to hold mass events. 7. The role of 
public administration in the process of granting permits to hold mass events. 8. Police and crowd safety at mass events. 9. Collecting 
and processing information concerning mass events' security. 10. Safety risks at mass events. 
 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z procedurami związanymi z organizacją imprez masowych. Studenci dowiedzą się o prawie 
obywatela do udziału w imprezach masowych, rodzajach imprez masowych oraz zasadach i procedurach udzielania zezwoleń na 
organizowanie imprez masowych. Poznają także zagrożenia bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Studenci będą mogli wdrożyć 
zasady organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych. Muszą być świadomi niebezpieczeństw, tj. ataków terrorystycznych, użycia 
broni chemicznej, zabójstw itp., Które są związane z wydarzeniami masowymi. Pytania egzaminacyjne: 1. Prawo obywatela do 
uczestnictwa w imprezach masowych. 2. Ewolucja prawa obywatela do uczestnictwa i organizowania imprez masowych. 3. Rodzaje 
imprez masowych. 4. Imprezy masowe w specjalne dni w wybranych krajach. 5. Warunki bezpieczeństwa imprez masowych. 6. 
Zasady i tryb udzielania zezwoleń na organizowanie imprez masowych. 7. Rola administracji publicznej w procesie wydawania 
zezwoleń na organizowanie imprez masowych. 8. Policja i bezpieczeństwo uczestników podczas imprez masowych. 9. Zbieranie i 
przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. 10. Zagrożenia bezpieczeństwa podczas imprez masowych. 

41 

Counter-terrorism 
 
Zwalczanie 
terroryzmu  

The threat posed by terrorism after 9/11 created conflict between public security and fundamental individual procedural rights. How to 
solve this conflict? Does a person accused of supporting terrorism has the equal procedural rights as any accused person? The post 
9/11 world has seen increased recourse to procedures that modify the traditional and typical hearing process. Is this a good direction? 
How to counteract terrorism? Does counter-terrorism justify reducing the right to privacy or freedom of expression? All these 
questions will be the subject of the debate during the course. 
 
Zagrożenie, jakie stanowi terroryzm po 11 września, spowodowało napięcie między bezpieczeństwem publicznym a podstawowymi 
prawami proceduralnymi jednostki. Jak rozwiązać ten konflikt? Czy osoba oskarżona o wspieranie terroryzmu ma takie same prawa 
proceduralne jak każdy oskarżony? Świat po 11 września coraz częściej korzysta się z procedur modyfikujących tradycyjny i typowy 
proces karny. Czy to dobry kierunek? Jak przeciwdziałać terroryzmowi? Czy przeciwdziałanie terroryzmowi uzasadnia ograniczenie 
prawa do prywatności lub wolności wypowiedzi? Wszystkie te pytania będą przedmiotem debaty podczas kursu. 

42 

Juvenile Justice 
and Delinquency 
 
Przestępczość i 
wymiar 
sprawiedliwości 
nieletnich  

The course is  aimed at a comprehensive analysis of juvenile justice and delinquency. It offers an interdisciplinary approach and 
discusses etiological, phenomenological and legal issues of minors' criminal activities.  
 
Kurs ma na celu kompleksową analizę wymiaru sprawiedliwości i przestępczości nieletnich. Oferuje podejście interdyscyplinarne i 
omawia etiologiczne, fenomenologiczne i prawne kwestie przestępczej działalności małoletnich. 
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Sexual Offences  
 
Przestępstwa 
seksualne 

The purpose of the lecture is to outline the normative grounds for the system of penalties and the system of acting against the 
perpetrators of sex crimes. The purpose is to outline the principles of criminal liability of the perpetrators of this type of offences, to 
provide details of the system of criminal sanctions which are imposed upon such people, to present therapy and rehabilitation 
programmes and to discuss a general outline of both the issue of sexual deviations and crimes against sexual freedom. 
 
Wykład ma na celu przedstawienie normatywnych podstaw systemu kar i systemu działań przeciwko sprawcom przestępstw 
seksualnych. Celem jest nakreślenie zasad odpowiedzialności karnej sprawców tego rodzaju przestępstw, przedstawienie szczegółów 
systemu sankcji karnych nakładanych na takie osoby, przedstawienie programów terapii i rehabilitacji oraz omówienie ogólnego 
zagadnień dotyczących zarówno kwestii odchyleń seksualnych, jak i przestępstw przeciwko wolności seksualnej. 

 
 


