
 
 

 

 

Uchwała nr 8/II/2023 

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 13 lutego 2023 r. 

 

w sprawie programu studiów dla kierunku Kryminologia  

na poziomie studiów pierwszego stopnia 

 

§ 1 

Rada Wydziału pozytywnie opiniuje wniosek dziekana w sprawie przyjęcia programu 

studiów dla kierunku Kryminologia,  na poziomie studiów pierwszego stopnia, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

             Przewodniczący Rady Wydziału  

                 Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 

              Dziekan:  dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2023 
Rady WPAE UWr z dnia 13 lutego 2023 r 

PROGRAM STUDIÓW 

Nazwa kierunku studiów: Kryminologia 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Poziom kwalifikacji: Poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki   

Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

    
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów 

    

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin  
Dyscyplina wiodąca  

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki społeczne  nauki prawne 100% nauki prawne 

2. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z 

dyscyplin 

nauki społeczne  nauki prawne 100% 

3. Informacje ogólne o programie studiów   
    
Liczba semestrów  6 

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów na danym poziomie  180 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom  licencjat 

Forma studiów niestacjonarne 

Kod ISCED 0421 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  74 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia  
180 ECTS 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i 
nauk społecznych  5 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego  
12 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego (dotyczy wyłącznie cudzoziemców ) 
8 ECTS 

Łączna liczba godzin realizowanych na kierunku  1104 godz.  
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4. Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla programów studiów w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4.  

Wydział: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

Kierunek studiów: Kryminologia 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji: 6 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

 

Kod 

efektu 

uczenia 

się dla 

kierunku 

studiów  

Efekty uczenia się dla kierunku studiów  

Po ukończeniu studiów pierwszego  stopnia na kierunku KRYMINOLOGIA  absolwent uzyska efekty 

uczenia się w zakresie:                                      

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

PRK z 

uwzględnieniem 

efektów 

właściwych dla 

dyscypliny      

(kody) 

 

WIEDZA   

K_W01 rozumie charakter nauk społecznych, ich specyfikę przedmiotową oraz metodologiczną 
P6S_WG, 

P6S_WK 
 

K_W02 

zna specyfikę gałęziową kryminologii, jej miejsce w systemie nauk społecznych, a także relacje 

zachodzące pomiędzy kryminologią a naukami pokrewnymi, w szczególności prawem, socjologią, 

psychologią, psychologią społeczną, pedagogiką, historią, politologią, ekonomią, medycyną/psychiatrią 

P6S_WG, 

P6S_WK 
 

K_W03 
ma wiedzę o ewolucji polskiej i zagranicznej myśli kryminologicznej, jej kierunkach, źródłach, także z 

wykorzystaniem dorobku nauk pokrewnych 

P6S_WG, 

P6S_WK 
 

K_W04 

ma wiedzę odnośnie podstaw ustroju społeczno-gospodarczego, jego uwarunkowań konstytucyjnych, 

europejskich i międzynarodowych, wpływu ustroju na przestępczość oraz inne zjawiska 

społecznopatologiczne, a także rozumie relacje zachodzące pomiędzy prawem a zjawiskami 

społecznopatologicznymi, ich wzajemne powiązania oraz wpływ zmian społecznych na dynamikę 

kryminalizacji 

P6S_WG, 

P6S_WK 
 

K_W05 

ma wiedzę na temat roli organów państwowych w przeciwdziałaniu zjawiskom społecznopatologicznym, 

zwłaszcza przestępstwo, strukturze wewnętrznej tych organów i ich kompetencjach, zwłaszcza z 

uwzględnieniem rodzaju procedur odnoszących się do zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom 

społecznopatologicznym 

P6S_WG, 

P6S_WK 
 

K_W06 

zna podstawowe zasady odpowiedzialności karnej, zasady karania oraz zakres kryminalizacji zjawisk 

społecznopatologicznych, jak również rodzaje postępowań represyjnych mających na celu zwalczanie 

tych zjawisk, ich podstawowe zasady i instytucje 

P6S_WG, 

P6S_WK 
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K_W07 

ma wiedzę na temat przestępczości jako pewnego fenomenu społecznego, jej przyczynach, rozmiarach, 

nasileniu, dynamice, strukturze, a także technikach jej pomiaru, z uwzględnieniem dorobku nauk 

pokrewnych, zwłaszcza medycznych i biologicznych 

P6S_WG, 

P6S_WK 
 

K_W08 

posiada wiedzę na temat sprawcy przestępstwa, przyczynach, prawidłowościach odnoszących się do 

zachowań społecznopatologicznych, w tym także z uwzględnieniem dorobku nauk pokrewnych, 

zwłaszcza medycznych i biologicznych 

P6S_WG, 

P6S_WK 
 

K_W09 

ma wiedzę na temat ofiary przestępstwa, jej uprawnień w postępowaniach represyjnych, rodzajach 

badań wiktymizacyjnych, czynnikach wpływających na wiktymizację, środkach przeciwdziałania 

wiktymizacji wtórnej, fenomenu społecznej percepcji przestępczości 

P6S_WG, 

P6S_WK 
 

K_W10 ma podstawową wiedzę na temat prawa autorskiego i własności przemysłowej 
P6S_WG, 

P6S_WK 
 

UMIEJĘTNOŚCI   

K_U01 
rozumie  i posługuje się terminologią z zakresu nauk społecznych, w szczególności w  odniesieniu do 

zjawisk o charakterze kryminalnym i patologii społecznych. 

P6S_UW, 

P6S_UK 
 

K_U02 potrafi wykorzystać dorobek różnych dziedzin nauki w kontekście kryminologicznym P6S_UW  

K_U03 potrafi zidentyfikować, dokonać analizy i ocenić zjawiska społeczne o charakterze kryminalnym. 
P6S_UW, 

P6S_UK, P6S_UU 
 

K_U04 w podstawowym zakresie posługuje się językiem prawnym i prawniczym. 
P6S_UW, 

P6S_UK 
 

K_U05 w podstawowym zakresie potrafi interpretować i odpowiednio zastosować uregulowania prawne. 
P6S_UW, 

P6S_UK 
 

K_U06 
potrafi wskazać organy państwowe, międzynarodowe oraz  instytucje społeczne zajmujące się walką z 

przestępczością i zapobieganiem jej. 

P6S_UW, 

P6S_UK 
 

K_U07 
potrafi zidentyfikować i ocenić   wpływ  zjawisk  społecznych na rozwój przestępczości i innych form 

antyspołecznych zachowań. 

P6S_UW, 

P6S_UK, P6S_UU 
 

K_U08 
na podstawie wiedzy o zjawiskach społecznych, w szczególności kryminalnych, potrafi zdiagnozować 

kierunki jej rozwoju. 

P6S_UW, 

P6S_UK, P6S_UO 
 

K_U09 potrafi wskazać odpowiednie narzędzia walki z przestępczością określonego rodzaju. 
P6S_UW, 

P6S_UK, P6S_UO 
 

K_U10 
potrafi uzyskać i prawidłowo zinterpretować dane statyczne dotyczące różnych form przestępczości i 

patologii społecznych. 

P6S_UW, 

P6S_UK 
 

K_U11 potrafi przeprowadzić badania empiryczne w odniesieniu do wybranego problemu praktycznego. 
P6S_UW, 

P6S_UK, P6S_UO 
 

K_U12 
potrafi dotrzeć i odpowiednio zinterpretować różnorodne źródła bibliograficzne dotyczące  przestępczości 

i patologii społecznych. 

P6S_UW, 

P6S_UK 
 

K_U13 
posiada umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów 

praktycznych. 

P6S_UW, 

P6S_UK, 
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P6S_UO, 

P6S_UU 

K_U14 
potrafi formułować własne poglądy i oceny w odniesieniu do różnych problemów praktycznych 

związanych z przestępczością i patologiami społecznymi. 

P6S_UW, 

P6S_UK, 

P6S_UO, 

P6S_UU 

 

K_U15 
potrafi przygotować samodzielną wypowiedź na temat związany z przestępczością lub patologiami 

społecznymi,  w postaci pracy pisemnej i wystąpienia ustnego z wykorzystaniem prezentacji. 

P6S_UW, 

P6S_UK, 

P6S_UO, 

P6S_UU 

 

K_U16 
tłumaczy i buduje model wypowiedzi językowej w zakresie kryminologii, zgodnie z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
P6S_UK  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE   

K_K01 jest świadomy konieczności ciągłego samorozwoju poprzez kontynuację nauki. 
P6S_UW, 

P6S_KK 
 

K_K02 
poszukuje teoretycznych wyjaśnień, rozwiązań zjawisk  mając na uwadze dynamikę przeobrażeń 

problemów społecznych 

P6S_UW, 

P6S_KK, P6S_KO 
 

K_K03 

jest przygotowany do aktywnego działania (analiza, ocena, rozstrzygnięcie) w instytucjach wymiaru 

sprawiedliwości, organach ścigania, instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach 

społecznych, prywatnym sektorze bezpieczeństwa 

P6S_UW, 

P6S_KK 
 

K_K04 

wykazuje interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów społecznych, jest zdolny do 

współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin, oraz prawidłowego reagowania i rozstrzygania 

dylematów związanych z wykonywanym zawodem 

P6S_UW, 

P6S_KK, P6S_KO 
 

K_K05 
potrafi pracować w zespole, ma umiejętność argumentowania i kontrargumentowania w sporach, 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.  

P6S_UW, 

P6S_KK, P6S_KO 
 

K_K06 
odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie się do pracy i prowadzone działania oraz 

prezentacje ich efektów 

P6S_UW, 

P6S_KK, P6S_KR 
 

K_K07 jest zorientowany w obszarach zagrożeń i chętnie podejmuje inicjatywę w działaniach profilaktycznych 
P6S_UW, 

P6S_KK 
 

K_K08 
jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, zna i rozumie ich znaczenie w etiologii i rozwoju 

zaburzeń psychicznych 
P6S_UW  

K_K09 jest samodzielny, kreatywny, potrafi uzupełniać nabytą wiedzę i szkolić umiejętności 
P6S_UW, 

P6S_KK, P6S_KR 
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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 
 

 

 
5. Treści programowe. Efekty uczenia się dla przedmiotów / modułów zajęć.  

 

Nazwa kierunku studiów: Kryminologia 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Poziom kwalifikacji: Poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki   
Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe  
Efekty uczenia się dla przedmiotu 

/ modułu zajęć  

1 

Administracja 

bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot dotyczy zagadnień prawa administracyjnego oraz 

prawa karnego i prawa wykroczeń w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Zagadnienia administracyjne obejmują działalność organów administracji 
publicznej i policji administracyjnej oraz przepisy o organizacji zgromadzeń publicznych 
i imprez masowych. Z kolei problematyka penalna dotyczy podstawowych przestępstw 
przeciwko porządkowi publicznemu z kodeksu karnego, wykroczeń przeciwko 

porządkowi i spokojowi publicznemu z kodeksu wykroczeń oraz przestępstw i 
wykroczeń z innych ustaw, m.in. z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Ważnym zagadnieniem jest także system kar i środków karnych orzekanych za te 
czyny, w tym zakaz wstępu na imprezy masowe i zakaz klubowy. 

K_W02, K_W04, K_W05,   
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U12,  K_U14, K_U15, 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K06, K_K07, K_K09, 

2 Antropologia kryminalna  

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu jednak z 
aktywnym udziałem studentów. Zajęcia będą obejmować szeroko pojętą identyfikację 
osób (identyfikacja sprawców na podstawie nagrań z monitoringu, identyfikacja wieku 
cudzoziemców, ustalanie wieku osób uwiecznionych na materiałach pornograficznych), 

zwłok o nieustalonej tożsamości oraz szczątków ludzkich. Przedstawiana wiedza 
teoretyczna będzie urozmaicona przykładami opinii wydawanych na zlecenie wymiaru 
sprawiedliwości przez prowadzącą zajęcia 

K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, K_U12, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, 
K_K09, 

3 
Bezpieczeństwo obrotu 
gospodarczego 

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z różnorodną i 
interdyscyplinarną problematyką prawną bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 

Głównym przedmiotem zainteresowania będą zagadnienia z zakresu prawa karnego 
gospodarczego, tj. przykładowo problematyka różnych kategorii podmiotów 
odpowiedzialności, typów rodzajowych przestępstw gospodarczych oraz praktyki 
prokuratorskiej i sądowej w tym zakresie 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U09, 
K_U12, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, 
K_K09, 
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4 Biegli i specjaliści 

Przedmiot do wyboru. Zagadnienia poruszane podczas zajęć będą obejmowały 
następującą tematykę: Ekspertyza jako czynność procesowo- kryminalistyczna. 

Podmiot ekspertyzy. Przedmiot i zakres ekspertyzy. Biegły w postępowaniu karnym. 

Biegły w postępowaniu cywilnym. Pojęcie biegłego. Rodzaje biegłych. Pojęcie 
wiadomości specjalnych. Biegły a specjalista. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z 
opinii biegłego. Kontrola kwalifikacji biegłych. Współpraca organu procesowego z osobą 
posiadającą wiadomości specjalne.   

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, 

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U12, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K09, 

5 Błędy i zdarzenia medyczne 

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy dotyczącej błędów 

medycznych oraz zdarzeń medycznych. Student pozna definicje i kategorie 

błędów oraz zdarzeń, zapozna się z orzecznictwem sądów powszechnych i 

korporacyjnych oraz Wojewódzkich Komisji ds. Zdarzeń Medycznych w 

przedmiotowym zakresie. Będzie też potrafił zidentyfikować czynniki 

sprzyjające popełnianiu błędów i zachowania prewencyjne. Treści 

programowe: 1. Pojęcie i charakterystyka błędu medycznego 2. Klasyfikacja 

błędów medycznych 3. Przyczyny i skutki błędów medycznych 4. Metody 

zapobiegania błędom medycznym 5. Błędy medyczne w orzecznictwie sądów 

6. Pojęcie i charakterystyka zdarzenia medycznego 7. Orzekanie o 

zdarzeniach medycznych 8. Zapobieganie zdarzeniom medyczny 

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07 K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U05, K_U07, K_U13 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, 

K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 

6 
Ekonomiczna analiza 

przestępczości  

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

fragmentem ciekawej problematyki z zakresu ekonomicznej analizy prawa. 

Przedmiotem szerszych rozważań będą zagadnienia takie jak możliwość 

stosowania instrumentów ekonomicznej analizy prawa do prawa karnego, 

ekonomiczne uzasadnienie prawa karnego oraz teoria racjonalnego wyboru w 

prawie karnym 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, 
K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U04, K_U10, 

K_U12,  K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K09, 

7 Ekspertyzy sądowe 

Przedmiot do wyboru. Współczesny proces sądowy w swojej warstwie 

dowodowej opiera się w ogromnej mierze na opiniach biegłych. Obok 

ekspertyz tradycyjnych takich jak np. daktyloskopia, czy ekspertyza 

pismoznawcza, pojawiły się w ostatnich latach nowe ekspertyzy, takie jak np. 

badania osmologiczne. Wśród ekspertyz koegzystują ze sobą badania, które 

od lat budzą duże kontrowersje, a nawet takie, które stanowią 

pseudonaukowe analizy. Podczas zajęć zostaną szczegółowo omówione 

metody i techniki stosowane  w naukach sądowych, a także problemy z jakimi 

może mieć do czynienia biegły podczas wykonywanych badań. Wpływ na 

wynik pracy biegłego niewątpliwie ma kwestia właściwej komunikacji biegłego 

ze zleceniodawcą ekspertyzy, widziana przede wszystkim przez pryzmat pytań 

sformułowanych w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 

K_U06, K_U12, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K09, 

8 
Europejskie standardy 
wymiaru sprawiedliwości 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

podstawowymi standardami w zakresie gwarancji procesowych (przede 

wszystkim prawa do rzetelnego procesu) wynikających z prawa unijnego 

(przede wszystkim Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej) oraz 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). 

Ponadto studenci zapoznają się z tematyką uznawania orzeczeń w sprawach 

karnych w Unii, w szczególności z podstawowym instrumentem w tym zakresie 

- Europejskim nakazem Aresztowania. Wykład pozwoli również na uzyskanie 

K_W02, K_W05, K_W06,  
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U12,  K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, 
K_K09, 
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wiedzy o dyrektywach unijnych dotyczących praw proceduralnych osób 

podejrzanych i oskarżonych 

9 
Filozofia z elementami 
neuronauk 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

podstawami wiedzy filozoficznej w zakresie: ontologii, epistemologii, 

metodologii nauki oraz ze współczesnymi problemami badawczymi neuronauk, 

tj. neurobiologii, neurofizjologii, neuropsychologii, bioetyki, itp. Absolwent 

zdobędzie wiedzę o teoriach, koncepcjach i poglądach w zakresie sensu largo 

rozumianej wiedzy humanistycznej oraz umiejętność samodzielnego 

formułowania wypowiedzi i konstruowania problemów badawczych. Ponadto, 

zapozna się z tematyką: wolność woli a problem odpowiedzialności w aspekcie 

filozoficznym i prawnym, etyka i moralność a neuronauki oraz filozofia a 

neuronauki. 

K_W02, K_W03, 
K_U02, K_U12, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, 

K_K09, 

10 
Historia myśli 
kryminologicznej  

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot prezentuje ewolucję myśli 

kryminologicznej na przestrzeni lat. Począwszy od paradygmatu kryminologii 

klasycznej studenci zaznajamiani są kolejnymi niezwykle interesującymi, a 

niekiedy z dzisiejszej perspektywy nieco egzotycznymi paradygmatami 

kryminologii pozytywistycznej, antynaturalistycznej oraz neoklasycznej 

K_W02, K_W03, K_W07, 
K_U01, 

11 Język obcy Język obcy 
K_U16, 
K_K03, K_K04,  

12 Klinika kryminologiczna 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze 

zróżnicowanymi i wielowątkowymi praktycznymi aspektami wykorzystania 

wiedzy nabytej w toku studiów poprzez współpracę z organami i instytucjami 

wykonującymi zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania 

przestępczości, wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywania orzeczonych kar. 

W ramach przedmiotu studenci zapoznani zostaną ze specyfiką pracy 

wybranej instytucji (policja, prokuratura, sąd, zakład karny), a także będą 

musieli opracować przydzielone zagadnienie praktyczne związane z jej 

funkcjonowaniem 

K_W01, K_W05, K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K03, K_K04,  

13 Kryminalistyka  

Przedmiot obowiązkowy. W ramach zajęć przedstawione zostaną podstawowe 

zagadnienia z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej. Szczególna uwaga 

poświęcona zostanie wybranym czynnościom procesowo kryminalistycznym 

(oględziny, eksperyment procesowy).W toku zajęć omówione zostaną również 

nowe formy aktywności przestępczej oraz nowe technologie stosowane w 

kryminalistyce. Uwaga poświęcona zostanie również niektórym ekspertyzom 

kryminalistycznym oraz roli jaką odgrywać mogą one w procesie karnym 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, 

K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 
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14 
Kryminologia 
eksperymentalna 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

jedną z metod prowadzenia badań kryminologicznych, tj. badaniami 

eksperymentalnymi. Absolwent będzie potrafił określić przede wszystkim 

zasadność zastosowania takiej metody badawczej, jej cele, założenia oraz 

znaczenie praktyczne badań eksperymentalnych dla nauki kryminologii. Dzięki 

wiedzy zdobytej w toku studiów Absolwent będzie potrafił wyciągać logiczne 

wnioski dotyczące zachowań uczestników badań. 

K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, 
K_W09, 

K_U01, K_U02, K_U12, K_U14, 
K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K06, K_K07, 
K_K08, K_K09, 

15 
Kryminologia ilościowa 
(kryminometria) 

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące 

statystyki opisowej w zakresie przydatnym dla kryminologa. Umożliwia 

poznanie sposobów prezentacji i analizy materiału statystycznego, w tym 

poznanie metod i mierników statystycznych oraz ich interpretacji, które 

pozwolą w sposób prawidłowy dokonać samodzielnej analizy zjawisk 

kryminalistycznych, w szczególności dotyczące szacowania skłonności 

przestępczych, wskazanie czynników determinujących przestępczość, badania 

trendów przestępczości i polityki karnej oraz tworzenia map przestępczości 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, 

K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, 
K_U08,  K_U10, K_U12, K_U14, 
K_U15,  
K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, 

K_K07,  K_K09, 

16 Kryminologia porównawcza 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów ze 

współczesnym stanem badań z dziedziny kryminologii w różnych częściach 

świata i systemach prawnych, np. w europejskim systemie kontynentalnym 

(Belgia, Niemcy, Holandia, Polska, Włochy), systemie common law (Wielka 

Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone, Australia) oraz systemach takich 

państw jak: Rosja, Japonia, Singapur, Chile, Kolumbia. W ramach przedmiotu 

omówione zostaną również podobieństwa i różnice w strukturze przestępczości 

oraz polityka karna stosowana w ramach walki z przestępczością w 

poszczególnych krajach. Absolwent będzie potrafił rozpoznać współczesne, 

uniwersalne problemy i zagrożenia życia społecznego, a także formułować 

własne opinie na temat bardziej skutecznej walki z przestępczością o 

charakterze międzynarodowym. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,  

K_W06, K_W07, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, 
K_U08,  K_U10, K_U12, K_U14, 
K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K06, K_K07, K_K09, 

17 Media a przestępczość 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest określenie relacji, jakie 

występują między przestępczością, a jej obrazem wykreowanym w mediach. 

Konieczne jest przede wszystkim prześledzenie realnego przekazu, który 

dotyczy najbardziej medialnych przypadków zbrodni oraz merytorycznej treści 

przekazywanych informacji. Niezbędne jest prześledzenie tych kategorii 

przestępstw, które stanowią szczególny obszar zainteresowania środków 

medialnego przekazu 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

18 Mediacja w teorii i praktyce 

Przedmiot do wyboru. Tematyka zajęć dotyczy mediacji jako instytucji 

sprawiedliwości naprawczej. Omawiane są zagadnienia prawne i 

psychologiczne związane z udziałem sprawcy przestępstwa i jego ofiary w 

mediacjach oraz formalne i organizacyjne aspekty stosowania mediacji w 

organach wymiaru sprawiedliwości. 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, 
K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 
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19 Medycyna sądowa  

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

podstawową wiedzą medyczną i możliwością jej wykorzystania dla potrzeb 

wymiaru sprawiedliwości w aspektach opiniowania sądowo-lekarskiego 

biegłych medyków sądowych (np. oględziny żywych osób, sekcja zwłok, 

orzecznictwo sądowo-lekarskie). Absolwent zdobędzie orientację w zakresie 

pracy biegłego medyka sądowego i jego roli w wymiarze sprawiedliwości.   

K_W01, K_W02, K_W03,   
K_U01, K_U02, K_U12, K_U14, 

K_U15,  
K_K01, K_K04, K_K09, 

20 
Metodologia badań 
kryminologicznych  

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z 

metodami prowadzenia badań w kryminologii. Studenci mogą dowiedzieć się, 

obok ogólnych kwestii dotyczących prowadzenia pracy naukowej, jakimi 

instrumentami badacz - kryminolog dysponuje i na ile są one dla tej dziedziny 

swoiste, a na ile wykorzystywane są metody dziedzin pokrewnych (np. 

socjologii). Na wykładach studenci zapoznawani są także z najgłośniejszymi 

eksperymentami kryminologicznymi (np. Stanfordzki eksperyment więzienny, 

eksperyment Millgrama) 

K_W01, K_W02, K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K09, 

21 
Międzynarodowa 
współpraca policyjna 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma na celu zapoznanie Studentów z formami 

międzynarodowej współpracy policyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w UE 

K_W02, K_W04, K_W05,   

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06,  K_U12, K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03,  K_K06, 
K_K09, 

22 
Międzynarodowe prawo 
karne  

Przedmiot obowiązkowy. Kurs obejmuje podstawową wiedzę na temat 

międzynarodowych sądów i trybunałów karnych, sposobu ich funkcjonowania 

oraz ewolucji ścigania zbrodni międzynarodowych 

K_W02, K_W05, K_W06,  

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U06,  K_U12, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K09, 

23 Nauka o państwie i polityce 

Przedmiot do wyboru. Podczas wykładów z przedmiotu Nauka o państwie i 

polityce omówione zostaną zagadnienia właściwe dla tytułowych zagadnień, 

mianowicie państwa i polityki. Przedmiotem wykładów będą między innymi 

zagadnienia związane z pokojem i bezpieczeństwem współczesnych państw, 

zagadnienia dotyczące konfliktów zbrojnych (w tym wojen asymetrycznych) i 

zagrożeń pozamilitarnych. Osobne miejsce w trakcie wykładów zajmować 

będą wyzwania dla współczesnych państw dotyczące takich płaszczyzn jak 

prawa człowieka, kultura, religia, gospodarka, integracja.  

K_W01, K_W03, 
K_U01, K_U04, K_U12, K_U15, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, 

K_K09, 
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24 
Nauki o więziennictwie i 
kuratela sądowa 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot obejmuje takie zagadnienia, jak nauka prawa 

penitencjarnego a niektóre inne nauki, rozwój prawa penitencjarnego w 

Polsce, systemy wykonywania kary pozbawienia - rys w ujęciu historycznym, 

źródła prawa penitencjarnego w Polsce, międzynarodowe standardy 

wykonywania kary pozbawienia wolności. Założenia aksjologiczne i zasady 

funkcjonowania kurateli sądowej. Aktualne podstawy normatywne 

wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków probacyjnych 

(realizacja i ocena kodyfikacji karnej z 1997 r., główne kierunki prac 

nowelizacyjnych, cele wykonywania kary pozbawienia wolności, typy i rodzaje 

zakładów karnych oraz systemy wykonywania kary, środki oddziaływania 

penitencjarnego: zatrudnienie, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i 

sportowe, nagrody i kary dyscyplinarne, kontakty z rodziną i  światem 

zewnętrznym. Środowisko zakładu karnego, psychologiczne następstwa 

izolacji penitencjarnej (pojęcie przystosowania i proces pryzonizacji, 

psychologiczne następstwa izolacji i zaburzenia w zachowaniu się skazanych - 

zaburzenia emocjonalne, choroby psychiczne, nerwice, zaburzenia w sferze 

seksualnej, alkoholizm, narkomania oraz problem skazanych nosicieli wirusa 

HIV, podkultura więzienna i jej przejawy - drugie życie instytucji izolacyjnych). 

Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków 

probacyjnych 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U12, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

25 Nauki policyjne  

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wiedzą 

kryminologiczną i kryminalistyczną. Absolwent będzie potrafił przede 

wszystkim określić to, czym zajmują się nauki policyjne, oraz opisać i 

rozpoznać specyfikę funkcjonowania służb policyjnych, ich strukturę 

organizacyjną, zadania, kompetencje i sposoby działania. 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, 
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U12,  K_U14, K_U15, 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K06, K_K07, K_K09, 

26 Ochrona osób i mienia 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z 

administracyjnoprawnymi i karnoprawnymi aspektami ochrony osób i mienia. 

Szczególna uwaga zostanie poświęcona przepisom ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia. Zajęcia w ramach przedmiotu będą 

koncentrować się wokół zagadnień takich jak: obszary, obiekty, urządzenia i 

transporty podlegające obowiązkowej ochronie; wewnętrzne służby ochrony; 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; kwalifikacje 

pracowników ochrony; środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa i 

obowiązki pracownika ochrony 

K_W02, K_W05, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U12, K_U14, 
K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, 

K_K06, K_K07, K_K09, 

27 
Ochrona własności 
intelektualnej 

Przedmiot obowiązkowy. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, który 

poświęcony jest przedstawieniu źródeł uregulowania i podstawowych 

konstrukcji prawa własności intelektualnej (z uwzględnieniem odrębności 

prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej) - na tle elementów 

praktyki uwzględniającej potrzeby pracy zawodowej związanej z 

kryminalistyką 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W10,  
K_U01, K_U04, K_U05, K_U12, 
K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, 
K_K08, 
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28 

Organizacja wymiaru 

sprawiedliwości i organów 
ścigania  

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z 

organizacją struktur sprawujących w Polsce wymiar sprawiedliwości oraz 

pełniących funkcję organów ścigania. Prezentowane są podstawowe 

informacje dotyczące ustroju oraz kompetencji, także z uwzględnieniem 

aspektu historycznego oraz wydarzeń bieżących, sądów i trybunałów, 

prokuratury, policji, służb specjalnych i innych 

K_W02, K_W04, K_W05,  
K_U01, K_U04, K_U06, K_U12, 

K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K09, 

29 Patologie społeczne 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

podstawowymi zagadnieniami i pojęciami z zakresu patologii społecznych, 

genezy i rozwoju zainteresowań zjawiskami patologii społecznych oraz 

ogólnymi koncepcjami profilaktyki. Absolwent zdobędzie ponadto wiedzę 

dotyczącą rodzajów patologii społecznych (patologia indywidualna np. 

alkoholizm, narkomania, lekomania; patologia rodziny np. przemoc w 

rodzinie, rozpad rodziny, sieroctwo społeczne; patologia struktur 

organizacyjnych np. biurokracja, korupcja, bezrobocie, ubóstwo), ich przyczyn 

oraz stosowanych działań profilaktycznych. 

K_W07, K_W08, K_W09,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, 
K_U12,  K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K07, K_K09, 

30 Pedagogika ogólna 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

podstawową współczesną wiedzą z zakresu wychowania, istoty, celów, treści, 

metod, środków i form organizacji procesów wychowawczych oraz edukacji 

(wychowanie i kształcenie) dzieci i młodzieży. Absolwent zdobędzie 

podstawową wiedzę o różnych etapach rozwoju człowieka, zmianach 

sposobów wychowania, kształceniu na przestrzeni całego życia człowieka oraz 

w zakresie oceny potrzeb edukacyjnych człowieka w zależności od 

przynależności do określonej grupy wiekowej 

K_W01, K_W02, K_W03,  
K_U01, K_U02, K_U12, K_U14, 
K_U15,  
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, 

K_K09, 

31 Penologia 

Przedmiot do wyboru. Penologia to nauka zajmująca się kara kryminalną. 

Socjologia przestępczości to próba uchwycenia społecznych warunków 

związanych z przekraczaniem norm prawa karnego. Kurs ma za zadanie 

zaprezentować uporządkowane informacje o karze oraz współczesnych 

środkach reakcji na przestępstwo oraz ukazać współczesną przestępczości 

zwłaszcza w jej społecznym, ekonomicznym i transgranicznym kontekście. 

Zasadnicza perspektywą są problemy instytucjonalne systemu karnego, 

procesy prawno-społeczne związane z przestępstwem i karą.  Celem zajęć jest 

uchwycenie społecznych skutków karania (funkcji kary). Zwrócenie uwagi na 

zagadnienia teoretyczne i doświadczenia praktycznych związanych z polityką 

karną. Ważne jest także ustalenie podstaw karania tj. aksjologii, ideologii, 

racjonalizacji i filozofii kary 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05,  K_U12, K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

32 Podstawy prawa karnego 

Przedmiot obowiązkowy. Zakłada się, że student pozna podstawowe zasady i 

funkcje prawa karnego materialnego, uzyska informacje dotyczące struktury 

przestępstwa, zasad odpowiedzialności karnej oraz reguł ich wyłączania, a 

także katalogu kar, środków karnych, zabezpieczających i probacyjnych 

K_W02, K_W06,  
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U12,  K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K09, 
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33 
Podstawy prawa karnego 

skarbowego 

Przedmiot do wyboru. Prawo karne skarbowe to wyspecjalizowana dziedzina 

prawa karnego chroniąca interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej. Przedmiot przybliża zawarte 

w Kodeksie karnym skarbowym zasady odpowiedzialności za przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe, podstawowe instytucje prawa karnego 

skarbowego i instrumenty ich stosowania oraz ogólne zasady postępowania w 

sprawach karnych skarbowych. Przedmiot ukazuje także priorytet dolegliwości 

ekonomicznej w prawie karnym skarbowym oraz oparte na racjonalnej 

polityce karnej zaniechanie ukarania sprawcy za cenę odzyskania 

uszczuplonych należności finansowych (głównie ceł i podatków). Ważnym 

zadaniem przedmiotu jest ogólna charakterystyka części szczególnej Kodeksu 

karnego skarbowego,  która obejmuje przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe 

K_W06, K_W07, 
K_U04, K_U05, K_U09, K_U10, 

K_U13,  
K_K02, K_K07,  

34 
Podstawy prawa karnego 
wykonawczego 

Przedmiot obowiązkowy. Prawo karne wykonawcze stanowi trzeci fragment 

szeroko rozumianego prawa karnego, obok prawa karnego materialnego i 

prawa karnego procesowego. Przepisy wymienionych dyscyplin tworzą z 

założenia spójny system norm, których celem jest zwalczanie przestępczości. 

Stanowiące część systemu prawa karnego, prawo karne wykonawcze to zespół 

(ogół) norm prawnych, regulujących stosunki społeczne powstałe w 

konsekwencji orzeczenia, a następnie wykonywania prawomocnych lub 

podlegających wykonaniu rozstrzygnięć sądowych  zapadłych w postępowaniu 

karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w przedmiocie 

wykonania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących 

pozbawieniem wolności. Przedmiotem prawa karnego wykonawczego jest 

zatem określenie trybu postępowania zmierzającego do wykonania 

orzeczonych kar lub innych środków reakcji na przestępstwo (wykroczenie). 

Do zadań tej gałęzi prawa należy także nakreślenie celów, które w toku ich 

wykonywania powinny zostać osiągnięte, wskazanie kształtu poszczególnych 

kar i środków oraz zasad ich wykonywania. Współczesne rozwiązania 

kształtujące tzw. postępowanie wykonawcze, stanowią bardzo rozbudowaną 

formułę w ramach której, organy tego postępowania wyposażone są w szereg 

rozmaitych uprawnień służących aktywnemu kształtowaniu okresu odbywania 

kary lub innych środków karnych przez skazanego. Takie podejście służy 

indywidualizacji w spojrzeniu na konkretnego skazanego, pozwalając na próbę 

skonstruowania takiego systemu oddziaływania, który będzie dostosowany do 

indywidualnych potrzeb i okoliczności, pozwalając tym samym na pełniejszą 

realizację przyświecających całemu procesowi karania idei zapobieżenia 

popełnianiu czynów społecznie szkodliwych, w pierwszej kolejności przez 

osoby, wobec których cały ten aparat zastosowano, jak i również przez inne 

osoby 

K_W02, K_W06,  
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U09,  K_U12, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 

K_K09, 
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35 
Podstawy prawa rodzinnego 
i opiekuńczego 

Przedmiot obowiązkowy. Celem zajęć jest analiza norm prawnych 

regulujących stan cywilny osoby fizycznej, a także instytucje pokrewieństwa i 

powinowactwa, małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa oraz w zarysie 

ustrojów majątkowych małżeńskich. Poza tym omawiane są prawno - rodzinne 

problemy dotyczące pochodzenia dziecka i systematyki prawno-rodzinnych 

relacji między rodzicami a dziećmi. przedstawiane są         różnice pomiędzy 

instytucją opieki a instytucją kurateli 

K_W01, K_W02, K_W04,  

K_U04, K_U05, K_U07, K_U12, 
K_U14,  
K_K02, K_K03, K_K04,K_K08,  

36 Podstawy prawa wykroczeń 

Przedmiot obowiązkowy. Prawo wykroczeń dotyczy odpowiedzialności karnej 

za czyny mniejszej wagi niż przestępstwa, ale o powszechnym występowaniu 

w różnych dziedzinach życia społecznego. Celem przedmiotu jest 

przedstawienie miejsca prawa wykroczeń w obowiązującym porządku 

prawnym. Przedmiot ma przybliżyć podstawowe instytucje charakterystyczne 

dla prawa o wykroczeniach i instrumenty ich stosowania oraz zasady orzekania 

kar i środków karnych za wykroczenia. Przedmiot przedstawia ogólną 

charakterystykę części szczególnej Kodeksu wykroczeń oraz 

pozakodeksowego prawa wykroczeń (regulowanego w ustawach 

szczególnych). Obejmuje też podstawowe zagadnienia postępowania w 

sprawach o wykroczenia, jak postępowanie mandatowe, nakazowe i 

przyspieszone 

K_W06, K_W07, 

K_U04, K_U05, K_U09, K_U13,  
K_K02,  

37 Podstawy procesu karnego  

Przedmiot obowiązkowy. Podstawy procesu karnego dla Kryminologii 

obejmują analizę przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących 

podstawowych zasad postępowania karnego (domniemanie niewinności, 

prawo do obrony, legalizm czy kontradyktoryjność postępowania), 

uczestników tego postępowania (sądu, prokuratora i Policji, oskarżonego, 

pokrzywdzonego, obrońcy, a także świadka i biegłego), dowodów 

przeprowadzanych w tym postępowaniu (przede wszystkim przesłuchań, ale 

także oględzin miejsca i zwłok, przeszukań, podsłuchów i eksperymentów 

procesowych), środków przymusu stosowanych w postępowaniu (m.in. 

zatrzymania osoby, tymczasowego aresztowania, listu gończego oraz dozoru 

Policji), a także kolejnych etapów postępowania karnego (śledztwa i 

dochodzenia oraz postępowania przed sądem). W ramach kursu szczególny 

nacisk został położony na przedstawienie równowagi, która w toku 

postępowania karnego musi zostać osiągnięta, pomiędzy zapewnieniem 

jednostce ochrony jej praw (do wolności, prywatności, własności) a 

uprawnieniami organów państwowych do ingerowania w sfery prawnie 

chronione, w celu wykrycia i pociągnięcia sprawcy przestępstwa do 

odpowiedzialności karnej 

K_W02, K_W06,  
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 
K_U09,  K_U12, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K09, 

38 
Pokrzywdzony w prawie i 

procesie karnym  

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

prawami i obowiązkami pokrzywdzonego występującego w sprawach karnych 

oraz przysługującymi mu możliwościami dochodzenia roszczeń majątkowych 

wynikających ze szkód spowodowanych przestępstwem. Absolwent będzie 

potrafił interpretować prawnie istotne pojęcia i podstawy prawne kształtujące 

K_W02, K_W03, K_W06, K_W09,  
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U06,  K_U09, K_U12, K_U14, 

K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K09, 
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status pokrzywdzonego. Będzie także mógł wykorzystywać nabytą wiedzę w 

praktyce prawniczej. 

39 Polityka kryminalna  

Przedmiot obowiązkowy. Zadaniem wykładu jest przybliżenie pewnego 

fragmentu złożonej problematyki polityki kryminalnej, rozumianej jako 

całokształt działalności państwa i społeczeństwa zmierzającej do zapobiegania 

i zwalczania przestępczości. Działalność organów wymiaru sprawiedliwości w 

sprawach karnych obejmuje w praktyce politykę ustawodawczą dotycząca 

tworzenia prawa karnego, politykę ścigania przestępstw, politykę wpływania 

na stosowanie przez sądy kar i środków karnych za poszczególne rodzaje 

przestępstw oraz politykę wykonywania orzeczonych kar i zastosowanych 

środków reakcji na przestępstwo. Obraz polityki kryminalnej we 

współczesnym świecie jest dość skomplikowany, wynika to z braku w prawie 

karnym jednej zwartej szkoły czy kierunku. Szczególnie jaskrawe jest to w 

ramach polityki kryminalnej, gdzie obserwować możemy niejasność i 

różnorodność celów oraz brak jednolitej koncepcji, która pozwoliłaby te cele 

uporządkować i zintegrować w jeden spójny system. W poszczególnych 

krajach obserwujemy zatem wyraźne zróżnicowanie w zakresie celów polityki 

kryminalnej, a mówiąc precyzyjniej w zakresie przyznawania pierwszeństwa 

tym albo innym celom. Wpływa to na kształt współczesnej polityki kryminalnej 

będącej przemieszaniem działań o charakterze retrybutywnym, 

resocjalizacyjnym, prewencyjnym (tak w aspekcie pozytywnym, jak i 

negatywnym – odstraszanie), kompensacyjnym oraz  zabezpieczającym. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_U12, K_U14, K_U15, 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K09, 

40 Prawa człowieka  

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta 

wiedzy na temat źródeł praw człowieka, sposobu ich interpretowania oraz 

mechanizmów gwarancyjnych. Z uwagi na kierunek studiów nacisk położony 

zostanie na problematykę ochrony praw osobistych oraz gwarancji rzetelnego 

procesu karnego. Po zakończeniu kursu Student będzie rozumiał znaczenie 

praw człowieka we współczesnym świecie oraz rolę państw i organizacji 

międzynarodowych w zapewnieniu skutecznych instrumentów ochrony praw 

człowieka. Student będzie miał świadomość społecznych i etycznych 

uwarunkowań rozwiązań prawnych w zakresie praw człowieka oraz tego w jaki 

sposób różne punkty widzenia i sposoby argumentacji mogą wpływać na 

interpretację treści poszczególnych wolności i praw. Student będzie potrafił 

wskazać podstawę normatywną dla konkretnego prawa podmiotowego 

(wolności) oraz przyporządkować mu odpowiedni środek ochrony prawnej. 

K_W04, K_W05,  
K_U01, K_U04, K_U12, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K06, K_K09, 

41 Prawo dowodowe 

Przedmiot do wyboru. Prawo dowodowe zajmuje się istotą i celem poznania 

dowodowego w procesie karnym. Zakresem swoim obejmuje wprowadzenie 

dowodu do procesu, prawnym ograniczeniem dopuszczalności 

przeprowadzenia i wykorzystania dowodu oraz poszczególnym i rodzajami 

dowodów. Przedmiot zajmuje się też dowodowymi czynnościami 

poszukiwawczymi 

K_W02, K_W06,  
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U09, K_U12, K_U14, 
K_U15,  

K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K09, 
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42 Propedeutyka prawa 

Przedmiot obowiązkowy. Ogólna systematyka dziedzin prawa i 

prawoznawstwa, wraz z podkreśleniem miejsca zajmowanego przez 

kryminologię. Ukazanie podstawowych składników zawodowej kompetencji 

prawniczej takich jak: reguły stosowania i wykładni prawa, pojmowanie źródeł 

prawa, konsekwencji wynikających z systemowego pojmowania prawa 

(wnioskowania, reguły kolizyjne, luki w prawie) czy rozumienie podstawowych 

modalności prawnych. Przedmiot ma też pokazać rolę państwa 

(praworządności) w tworzeniu i stosowaniu prawa, a także zaprezentować 

podstawowe poglądy dotyczące prawa oraz jego społecznych funkcji. 

Przedstawiana jest także problematyka zależności między prawem i 

pozaprawnymi porządkami normatywnymi.   

K_W04, K_W05, 
K_U01, K_U04, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K09, 

43 

Przeciwdziałanie 

przestępczości (profilaktyka 

i prewencja kryminalna) 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

zagadnieniami i pojęciami związanymi z zapobieganiem przestępczości oraz 

funkcjonowaniem instytucji działających w celu jej przeciwdziałania. 

Absolwent zdobędzie wiedzę skutecznego planowania działań profilaktycznych 

i prewencyjnych w zależności od rodzaju przestępczości. 

K_W02, K_W05, K_W06, K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 

K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, 
K_U12, K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K09, 

44 Przestępczość gospodarcza 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z 

wielowymiarową problematyką przestępczości gospodarczej. Prezentowane 

będą zagadnienia dotyczące zwłaszcza etiologii i fenomenologii przestępczości 

tego rodzaju. Studenci zaznajomieni zostaną także z koncepcjami white collar 

crime, jak również aktualnym obrazem przestępczości gospodarczej w Polsce 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, 
K_U15,  

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

45 
Przestępczość i 
cyberprzestępczość na 

rynku finansowym 

Pojęcie i specyfika przestępstw sektorowych ,. Przestępstwa na rynku 

finansowym w ujęciu ogólnym wynikające z przepisów karnych ustaw 

sektorowych. Prowadzenie działalności na rynku finansowym bez zezwolenia 

lub wpisu do rejestru. Przestępstwa na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, 

kapitałowym, płatniczym, kredytowym. Zjawisko prania brudnych pieniędzy i 

mechanizmy jego przeciwdziałanie 

Piramidy finansowe Nowe technologie na rynku finansowym: Zagrożenia i 

niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem nowych technologii 

.Przestępstwa związane z nowymi technologiami na rynku finansowym. 

Przeciwdziałanie przestępstwom na rynku finansowym i rola 

wyspecjalizowanych organów ochrony rynku finansowego   

K_W01 , K_W04, K_W05 K_W06, 
K_W07  K_U01 , K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U13 K_K01 , K_K05, 
K_K06 

46 Przestępczość kobiet 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest przybliżenie charakteru 

przestępczości, która ujawnia się wśród szczególnego kręgu przestępców, 

który stanowią kobiety. Istotne jest ukazanie nie tylko poszczególnych 

kategorii przestępstw, dokonywanych przez płeć żeńską, ale również 

prześledzenie tendencji, towarzyszących dokonywanym przez nie czynom 

zabronionym 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 
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47 Przestępczość nieletnich 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot obejmuje kluczowe zagadnienia 

przestępczości nieletnich. Ukazuje węzłowe problemy składające się na 

specyfikę przestępczości nieletnich, w tym wpływ grupy rówieśniczej na 

zachowania nieletniego. Porusza problematykę odpowiedzialności nieletnich za 

czyny karalne oraz zasady postępowania z nieletnimi wykazującymi przejawy 

demoralizacji. W największym zakresie tematyka ta oparta jest na ustawie o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, a w odniesieniu do odpowiedzialności 

karnej nieletnich po ukończeniu 15 lat za najcięższe przestępstwa – także na 

kodeksie karnym.  Przedmiot przybliża obowiązujący w Polsce model 

opiekuńczo-wychowawczy dotyczący odpowiedzialności nieletnich, a także 

najnowsze  europejskie systemy związane z zaostrzeniem odpowiedzialności 

nieletnich za popełnione przez nich przestępstwa, z jednoczesnym 

oddzieleniem spraw  nieletnich zdemoralizowanych, ale nie popełniających 

czynów karalnych. Przedmiot przedstawia system środków wychowawczych, 

leczniczo-wychowawczych oraz środka poprawczego stosowanych wobec 

nieletnich, zasady i procedury postępowania z nieletnimi oraz zasady 

wyjątkowej odpowiedzialności karnej nieletnich na podstawie kodeksu 

karnego 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, 
K_U10, K_U12,  K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

48 
Przestępczość przeciwko 
dokumentom 

Przedmiot do wyboru. Zagadnienia poruszane w ramach przedmiotu będą 

obejmowały następującą problematykę: .Skala i rodzaje popełnianych 

przestępstw przeciwko dokumentom w Polsce i na świecie. Dokument 

klasyczny a dokument elektroniczny. Przestępstwa przeciwko wiarygodności 

dokumentów, papierów wartościowych i znaków pieniężnych. Dokumenty 

\"hybrydowe\". Wykorzystanie Internetu jako źródła i środka wymiany 

informacji świata przestępczego (dot. zjawiska fałszerstw dokumentów). 

Rodzaje zabezpieczeń najważniejszych dokumentów tożsamości oraz 

weryfikacja ich autentyczności (dowody osobiste, paszporty). Rodzaje 

zabezpieczeń oraz weryfikacja ich autentyczności wybranych znaków 

pieniężnych. Rodzaje fałszerstw dokumentów oraz modus operandi sprawców 

przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów publicznych. Metody 

ujawniania dokumentów podrobionych i przerobionych. Normatywne regulacje 

dotyczące dokumentów publicznych. \ 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, 

K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

49 
Przestępczość przeciwko 

porządkowi publicznemu 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest charakterystyka dobra, jakim 

pozostaje porządek publiczny z perspektywy prawa karnego oraz na 

płaszczyźnie administracyjno - prawnej. Ponadto niezbędne jest wskazanie 

przestępstw stypizowanych w rozdz. XXXII k.k., które naruszają 

przedmiotowe dobro. Konieczne jest zwłaszcza zarysowanie problematyki, 

dotyczącej przestępstw o charakterze terrorystycznym wraz z ich specyfiką 

oraz zjawiska przestępczości zorganizowanej w kontekście jej struktur (grupy 

oraz związku przestępczego) 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 

K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 
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50 
Przestępczość przeciwko 
środowisku 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma na celu przedstawienie charakterystyki 

przestępstw przeciw środowisku, określenie właściwości dobra prawem 

chronionego, jakim jest środowisko oraz aktywności, których celem jest jego 

zniszczenie. W tym zakresie  analizie poddane zostaną pojęcia występujące w 

rozdz. XXII k.k., takie jak: zanieczyszczenie przyrody, zniszczenie środowiska, 

przechowywanie odpadów i substancji szkodliwych, uszkodzenie terenu 

prawem chronionego o wartości przyrodniczej. Ponadto w ramach analiz 

teoretycznych wskazane zostaną typy kwalifikowane przestępstw przeciwko 

środowisku oraz następstwa realizacji ich znamion 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07, K_W08,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

51 
Przestępczość przeciwko 
zabytkom i dziełom sztuki  

Przedmiot do wyboru. Omówienie regulacji karnoprawnych dotyczących 

ochrony dziedzictwa kultury. Charakterystyka i specyfika przestępstw 

wymierzonych przeciwko dobrom kultury (nielegalny wywóz, fałszerstwa 

zabytków, kradzieże i zniszczenie).Sposoby działania sprawców przestępstw. 

Polityka kryminalna w zakresie zwalczania i zapobiegania 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  

K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U09, K_U10, 

K_U12, K_U13, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

52 
Przestępczość przeciwko 

życiu i zdrowiu 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma za zadanie przybliżyć wiedzę z zakresu 

przestępstw godzących w najistotniejsze dobra człowieka - życie i zdrowie. 

Jego celem jest nie tylko wskazanie i charakterystyka przestępstw, 

skierowanych przeciw wskazanym dobrom (m.in. zabójstwo w typie 

podstawowym oraz jego odmiany uprzywilejowane i kwalifikowane), lecz 

również możliwość skonfrontowania poglądów wyrażonych w doktrynie ze 

stanowiskiem judykatury 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 

K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K07, 
K_K08 K_K09, 

53 Przestępczość seksualna 

Przedmiot do wyboru. Obserwowany w ostatnich latach wzrost 

zainteresowania tzw. przestępczością seksualną pojawienie się 

niespotykanych dotąd form tego zjawiska w połączeniu z nagłośnieniem 

najbardziej drastycznych przypadków takiej przestępczości, a także 

konieczność dostosowania polskiego prawodawstwa do zobowiązań 

międzynarodowych spowodowały reakcję ustawodawcy w postaci zmian w 

szeroko rozumianym prawie karnym. Skala zmian, obejmujących przede 

wszystkim regulacje karnomaterialne i w mniejszym zakresie dotycząca 

przepisów kodeksu karnego wykonawczego, jest znaczna. Polegają one m.in. 

na wprowadzeniu nowych środków karnych, wzbogaceniu katalogu 

obowiązków orzekanych w przypadku zastosowania środków probacyjnych. 

Wyłączono również możliwość zatarcia skazania w przypadku popełnienia tego 

rodzaju przestępstwa na szkodę małoletniego, a także ustanowiono cały 

katalog środków zabezpieczający o charakterze leczniczym przeznaczony dla 

sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych. Problematyka 

postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych wymaga uruchomienia 

bardzo wielu instrumentów natury prawnej i organizacyjnej. Podejmując 

działania w sferze ograniczania tego typu przestępczości, a przede wszystkim 

w ramach terapii skazanych za przestępstwa o podłożu seksualnym zadbać 

musimy o skoordynowanie podejmowanych środków natury jurysdykcyjnej, 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 

K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 
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penitencjarnej i terapeutycznej. W ramach tej ostatniej założyć na wstępie 

trzeba, że dla skutecznego oddziaływania, przy uwzględnieniu istniejących 

trudności i barier, wykorzystać należy maksymalnie rozbudowany system 

bazujący na wiedzy i instrumentarium pedagogicznym, psychologicznym, 

psychiatrycznym, a zwłaszcza seksuologicznym 

54 Przestępczość skarbowa 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot obejmuje kluczowe zagadnienia  

przestępczości skarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

podatkowej. Przedmiot wchodzi w zakres prawa karnego skarbowego 

stanowiącego wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego, która chroni interes 

finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii 

Europejskiej. Zasadniczą treścią przedmiotu jest systematyka części 

szczególnej Kodeksu karnego skarbowego oraz analiza wybranych 

przestępstw podatkowych, celnych, dewizowych i hazardowych. 

Uzupełnieniem tej tematyki jest charakterystyka kryteriów rozgraniczenia 

niektórych przestępstw i wykroczeń skarbowych. Przedmiot najwięcej uwagi 

poświęca przestępczości podatkowej, powodującej uszczuplenie należności 

podatkowych uprawnionych podmiotów publicznoprawnych. Ważnym 

zagadnieniem jest przybliżenie problematyki zorganizowanej przestępczości 

podatkowej, w tym przestępczości karuzelowej przeciwko VAT oraz jej 

zwalczanie.  Przedmiot omawia także sankcje karne i zasady 

odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w tym surowe 

kary za najpoważniejsze przestępstwa podatkowe wymierzane na podstawie 

Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu karnego. 

K_W06, K_W07,  

K_U04, K_U05, K_U09, K_U10,  
K_U13,  
K_K02, K_K07,  



19 

55 Przestępczość skazanych 

Przedmiot do wyboru. Zakład karny czy areszt śledczy - miejsce wykonywania 

środków izolacyjnych - niezależnie od ich typu czy rodzaju oraz stopnia 

zabezpieczenia, stanowią szczególne środowisko społeczne. Cechą szczególną 

tych instytucji jest to, że należą one do klasy organizacji społecznych, które 

Erving Goffman  nazwał instytucjami totalnymi, czyli organizacjami, które 

stwarzają dla osób z nimi związanych rodzaj odrębnego świata, rządzącego 

się własnymi prawami i odseparowanego od reszty społeczeństwa mniej lub 

bardziej szczelnymi barierami. Życie w jednostce penitencjarnej 

podporządkowane jest wymaganiom regulaminu, nastawionym przede 

wszystkim na zapewnienie skutecznej izolacji skazanego od świata 

zewnętrznego i wyegzekwowanie przestrzegania dyscypliny.Kiedy mówimy o 

bezpieczeństwie osobistym skazanych, w kontekście rozwiązań prawnych i 

organizacyjnych zdawać musimy sobie sprawę z faktu, że nawet najbardziej 

drobiazgowy system nie jest w stanie przewidzieć i objąć siatką przepisów 

wszelkich możliwych zdarzeń i reakcji. W obrębie regulacji zawsze powstają 

jakieś luki i niejasności. W zakładach karnych i aresztach śledczych częściej 

niż w normalnych środowiskach występują negatywne zmiany w psychice 

człowieka, zakłócenia w sferze świadomości, uczuć i procesach podejmowania 

decyzji, co w konsekwencji bardzo często prowadzi do zaburzeń zachowań. W 

trakcie odbywania kary pozbawienia wolności może występować bardzo silna 

deprywacja sensoryczna i informacyjna polegająca na ograniczeniu lub 

zupełnym odcięciu określonych bodźców oddziaływujących na zmysły 

wzrokowe, słuchowe i inne. Deprywacji ulegają też potrzeby samorealizacji, 

poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, stowarzyszenia 

i kontaktów z otoczeniem, zespół potrzeb estetycznych i twórczych. Pojawić 

się może natomiast poczucie zagrożenia własnej osoby, a w przypadkach 

intensywniejszych objawów spadek sprawności intelektualnej, zmniejszenie 

koncentracji uwagi, stereotypia oraz utrata poczucia rzeczywistości. W 

kontekście przywołanych wyżej zjawisk uprawniona jest teza, że pozbawienie 

wolności, niemal organicznie stwarza liczne sytuacje o charakterze 

deprywacyjnym i tramatyzującym, które ewidentnie wpływają na stan 

bezpieczeństwa osobistego osadzonych. Zadaniem wykładu jest prześledzenie 

etiologii oraz ocena poziomu zagrożenia zachowaniami przestępnymi 

popełnianymi przez skazanych 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

56 
Przestępczość 

terrorystyczna 

Przedmiot do wyboru. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące jednego z 

najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego świata. W 

ramach zajęć omówione zostaną prawne, doktrynalne, społeczne i 

psychologiczne aspekty tego zjawiska. W ramach zajęć przedstawione zostaną 

między innymi takie aspekty, jak: terroryzm jako wojna asymetryczna, 

podobieństwa i różnice pomiędzy terroryzmem i przestępczością 

zorganizowaną, źródła finansowania terroryzmu, rodzaje terroryzmu.  W 

ramach zajęć Student nabędzie podstawową wiedzę na temat zjawiska 

współczesnego terroryzmu, antyterroryzmu i kontrterroryzmu, zapozna się z 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 

K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 
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treścią przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania terroryzmowi i będzie 

potrafił je interpretować.  

57 
Przestępczość z użyciem 
przemocy 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

podstawowymi zagadnieniami i pojęciami związanymi z przestępczością, w 

której dochodzi do użycia przemocy, oraz problematyką prawnokarną. 

Absolwent będzie potrafił scharakteryzować przestępczość z użyciem 

przemocy pod względem prawnokarnym oraz zdobędzie umiejętność 

rozpoznania czynników, które prowadzą do zachowań agresywnych, oraz 

mechanizmów prowadzących do popełniania przestępstw z użyciem przemocy. 

Obok kwestii związanych ze sprawcą, Absolwent będzie również potrafił 

określić czynniki warunkujące przestępczość z użyciem przemocy związane z 

ofiarą oraz relacją łączącą ofiarę ze sprawcą. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15,  

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

58 
Przestępczość 
zorganizowana 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma na celu zaprezentowania podstawowych 

kategorii pojęciowych dotyczących przestępczości zorganizowanej. Studenci 

zostaną zaznajomieni zwłaszcza z problematyką etiologiczną, 

fenomenologiczną oraz prawną tego rodzaju przestępczości, a także 

aktualnymi trendami w tym zakresie 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 

K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

59 Psychiatria sądowa 

Przedmiot do wyboru. Celem jego jest zaznajomienie Studentów z 

podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania ludzkiej psychiki 

oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy na określonych etapach 

postępowania karnego. Student będzie potrafił poddawać wstępnej ocenie 

zachowania sprawców czynu zabronionego, rozeznawać w sytuacjach, kiedy 

niezbędne lub wskazane  jest wykorzystanie wiedzy specjalistycznej 

(psychiatra, bądź psycholog jako biegły sądowy, konsultant, specjalista w 

procesie terapii skazanych ). 

K_W01, K_W02, K_W05,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U12, 

K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, 
K_K07, K_K09, 

60 Psychologia kryminalna 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

wiedzą psychologiczną wykorzystywaną przez funkcjonariuszy organów 

ścigania. Absolwent będzie potrafił wyjaśnić to, czym zajmuje się psychologia 

kryminalna, ale przede wszystkim zdobędzie umiejętność praktycznego 

zastosowania wiedzy psychologicznej przy rozwiązywaniu problemów 

związanych ze sprawcą przestępstwa i jego wykrywaniem, ofiarą przestępstwa 

oraz zapobieganiem przestępczości.  

K_W01, K_W02, K_W07, K_W09,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, 
K_U12,  K_U14, K_U15, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, 

K_K09, 

61 
Psychologia ogólna i 

socjopsychologia  

Przedmiot obowiązkowy. Celem zajęć jest przekazanie studentom 

podstawowych  informacji  z zakresu psychologii społecznej uzupełnionych  

elementami psychologii ogólnej 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U12, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, 
K_K09, 
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62 Rejestry kryminalne 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest przedstawienie Studentom 

informacji na temat rodzajów i najważniejszych zasad związanych z 

gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji kryminalnych 

(np. Krajowy Rejestr Karny, rejestr PESEL, Centralna Ewidencja Pojazdów i 

Kierowców, zbiory obejmujące dane uzyskane w wyniku wykonywania przez 

organy czynności operacyjno-rozpoznawczych) 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06,  
K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U12,  K_U14, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K09, 

63 
Resocjalizacja dorosłych i 

nieletnich  

Przedmiot do wyboru. Resocjalizacja skazanych oraz nieletnich wykazujących 

przejawy demoralizacji to narzędzie wartościowej, twórczej i społecznie 

akceptowalnej formy oddziaływania na skazanych, w zgodzie z przyjętymi 

celami kary kryminalnej oraz środków wychowawczych i poprawczych. 

Zadaniem wykładu jest przybliżenie założeń normatywnych polskiego systemu 

penitencjarnego oraz systemu postępowania z nieletnimi. Chodzi o 

sprecyzowanie celów wykonywania kary pozbawienia wolności, przedstawienie 

typów i rodzajów zakładów karnych oraz systemów odbywania kary 

pozbawienia wolności. Rozważania dogmatyczne poparte zostaną prezentacją 

aktualnej praktyki w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz 

środków poprawczych. W ramach wykładu nie zrezygnowano także z 

prezentacji problemów związanych z indywidualizacją, efektywnością 

współczesnych oddziaływań korekcyjnych oraz diagnozowaniem sprawców 

przestępstw 

K_W02, K_W05, K_W06,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U07,  K_U10, K_U12, K_U14, 

K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

64 Seminarium Przygotowanie pracy dyplomowej 
K_U01,   K_U04, K_U12,  K_U14, 
K_U15,  

K_K01, K_K06, K_K09, 

65 Socjologia  

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

funkcjami, zakresem i subdyscyplinami socjologii oraz zagadnieniami 

socjologicznymi takimi jak: kontekst społeczny, wyobraźnia socjologiczna, 

perspektywy i badania socjologiczne, komunikacja społeczna, wpływ 

społeczny, kultura, wykluczenie społeczne, dewiacja i kontrola społeczna, 

struktura społeczna, stratyfikacja, grupy i instytucje społeczne oraz interakcje 

społeczne 

K_W01, K_W02, K_W03,  
K_U01, K_U02, K_U07, K_U10, 
K_U12,  K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K06, K_K09, 

66 Suicydologia 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

problematyką samobójstwa (tj. czym jest samobójstwo, jak jest ujmowane w 

poglądach filozoficznych i religijnych, aspekty prawne samobójstwa oraz 

samobójstwo w ujęciu ekonomicznym i kryminologicznym) i nauką 

(suicydologia) zajmującą się tym zagadnieniem, jej celami i zadaniami, 

sposobem przeprowadzania badań, przyczynami samobójstw, programami 

pomocy osobom usiłującym popełnić samobójstwo oraz systemem 

zapobiegania zamachom samobójczym. Praktycznym wymiarem przedmiotu 

będzie zdobycie przez Absolwenta umiejętności rozpoznawania czynników 

prowadzących do samobójstwa oraz zachowań poprzedzających atak 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W05, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, 
K_U10,  K_U12, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 
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samobójczy, a także określenia, jakie należy podjąć działania profilaktyczne, 

aby zapobiegać samobójstwom. Absolwent nabędzie również świadomość, że 

wiedza o samobójstwie daje praktyczną możliwość zapobiegania zachowaniom 

suicydalnym 

67 
Technologie IT i 
cyberprzestępczość 

Przedmiot do wyboru. Zajęcia ukazują prawne aspekty funkcjonowania 

technologii informatycznych oraz obiegu informacji w obrocie gospodarczym. 

Scharakteryzowana jest rola publicznych baz danych i systemów 

teleinformatycznych w sektorze prywatnym i publicznym. Analizie podane są 

kluczowe przestępstwa komputerowe (kradzież tożsamości, hacking, sniffing, 

oszustwo komputerowe, niszczenie informacji, cracking oraz phishing). 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, 

K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

68 
Teorie kryminologiczne 

(etiologia kryminalna) 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

koncepcjami etiologii kryminalnej, tj. teoriami dotyczącymi czynników 

warunkujących przestępczość. Student nabędzie również wiedzę o tym, czym 

jest etiologia kryminalna, i będzie potrafił określić jej umiejscowienie jako 

działu kryminologii w szerokim wachlarzu innych dziedzin naukowych. 

Absolwent zdobędzie umiejętność rozpoznania czynników, które doprowadzają 

do przestępstwa, oraz mechanizmów prowadzących do jego popełnienia. 

Absolwent będzie również potrafił wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin 

naukowych w celu identyfikacji czynników warunkujących przestępczość oraz 

stworzyć portret bio-psycho-socjologiczny sprawcy przestępstwa 

K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, 
K_W09, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, 

K_U12, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K09, 

69 
Warsztaty kryminologiczno-
kryminalistyczne 

Przedmiot do wyboru. Zajęcia prowadzone są w ramach dwóch katedr: 

kryminalistyki i kryminologii, zaś celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów 

z możliwościami praktycznymi jakie oferuje kryminalistyka i kryminologia (na 

przykład w zakresie metodyki postępowania podczas wykonywania czynności 

kryminalistycznych, profilowania bio-psycho-socjologicznego sprawców 

przestępstw, wiktymologicznych aspektów przestępczości) 

K_W01, K_W05, K_W07,  

K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, 
K_U09,  K_U12, K_U13, K_U14, 
K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, 

70 Wiktymologia  

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

koncepcjami dotyczącymi roli ofiary w genezie przestępstwa i czynników 

wiktymogennych, tzn. tych, które sprawiają, że określony człowiek staje się 

ofiarą. Absolwent zdobędzie umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy 

o procesie wiktymizacji (procesie stawiania się ofiarą), czynnikach 

wiktymogennych i skutkach pokrzywdzenia, przede wszystkim w tym zakresie, 

że będzie potrafił wskazać uwarunkowania prowadzące do wiktymizacji, a w 

rezultacie zapobiegać wiktymizacji i podejmować działania ochronne, a także 

dostrzec przejawy pokrzywdzenia, jeśli do niego już doszło, i w konsekwencji 

zmniejszać jego skutki i udzielać wsparcia ofiarom 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, 
K_W09, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, 
K_U10,  K_U12, K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K03, K_K04, K_K06, 

K_K09, 
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71 
Współczesne teorie 
kryminologiczne 

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot jest kontynuacją przedmiotu 

prowadzonego w drugim semestrze, tj. Teorie kryminologiczne (etiologia 

kryminalna). Celem przedmiotu jest więc zapoznanie Studentów ze 

współczesnymi teoriami kryminologicznymi, które zasadniczo różnią się od 

tych teorii, które powstały na początku kształtowania się nauki kryminologii. 

Zasadniczo zatem Studenci mają zdobyć wiedzę o czynnikach warunkujących 

przestępczość oraz o mechanizmach prowadzących do popełnienia 

przestępstwa, ale zdobyta wiedza umożliwi im także opisanie koncepcji 

współczesnych i odróżnienie ich od tych, które powstały wcześniej. Absolwent 

będzie potrafił wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin naukowych w celu 

identyfikacji i opisania mechanizmów prowadzących do przestępstwa i innych 

zachowań patologicznych.  

K_W02, K_W03, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07, 
K_U12,  K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, 

K_K09, 

72 Wstęp do ekonomii 

Przedmiot obowiązkowy. Celem wykładu jest dostarczenie wiadomości 

merytorycznych i umiejętności służących do rozumienia tego co dzieje się w 

otoczeniu oraz podejmowania racjonalnych decyzji. Znajomość podstawowych 

zjawisk ekonomicznych pomoże w ukształtowaniu umiejętności praktycznego 

wykorzystania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym, posługiwaniu się 

podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz prawidłowej interpretacji 

ogólnych praw ekonomicznych rządzących rozwojem gospodarki rynkowej. 

Wiedza z zakresu zachowań rynkowych konsumenta i producenta pozwoli na 

podejmowanie prostych decyzji ekonomicznych oraz pozwoli zrozumieć 

mechanizmy, które regulują gospodarkę, a w rezultacie umożliwi dokonanie 

analizy i oceny poziomu sprawności gospodarki, włączając w to także 

umiejętność określenia kosztów i korzyści płynących ze współpracy 

międzynarodowej i integracji ekonomicznej 

K_W01, K_W02, K_W04,  
K_U01, K_U02, K_U10, 

K_K02, K_K05,  

73 Wstęp do kryminologii  

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 

podstawowymi zagadnieniami związanymi z nauką kryminologii, historią jej 

rozwoju, działami, zadaniami i celami. Absolwent będzie potrafił przede 

wszystkim rozróżnić to, czym zajmuje się kryminologia a czym inne nauki i 

umiejscowić ją pośród innych dziedzin naukowych.  

K_W01, K_W02, K_W03,  
K_U01, K_U02, K_U07, K_U12, 
K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, 
K_K09, 

74 
Wykrywanie sprawców 
przestępstw 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu Wykrywanie sprawców przestępstw  

jest poznanie czynności wykrywczych: operacyjno-rozpoznawczych 

procesowych, ustalania modus operandi, profilu sprawcy  z punktu widzenia 

taktyki i techniki kryminalistycznej. Na zajęciach studenci będą mieli okazję 

poznać problem nie tylko od strony teoretycznej, poruszana problematyka 

zostanie uzupełniona również opisami  procesu wykrywczego na przykładach 

spektakularnych jak również mniej spektakularnych spraw z praktyki śledczo-

sądowej.  Nabyta w trakcie kursu wiedza i umiejętności pozwolą studentowi  

prawidłowo interpretować  podstawowe pojęcia dotyczące wykrywania 

sprawców przestępstw, dostrzegać możliwość wykorzystania wiedzy 

kryminalistycznej w konkretnych czynnościach wykrywczych  unormowanych 

w kodeksie postępowania karnego i ustawach kompetencyjnych regulujących 

funkcjonowanie różnych organów uprawnionych do podejmowania czynności 

K_W02, K_W05, K_W07, K_W08,  
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, 
K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, 
K_U12, K_U13, K_U14, K_U15,  

K_K01, K_K02, K_K04, K_K07, 
K_K08, K_K09, 



24 

operacyjno-rozpoznawczych i procesowych. Wiedza zdobyta na kursie może 

być także wykorzystana w procesie planowania dalszej ścieżki  dydaktycznej 

studenta oraz wyboru  profilu zawodowego. 

75 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji 
i ochrona danych 

osobowych  

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się 

pojęciami i zasadami funkcjonowania szeroko pojętej ochrony informacji. 

Główny nacisk położony został na dwa obszary – zasady bezpieczeństwa 

przetwarzania informacji (w tym ich udostępniania) w ramach dostępu do 

informacji publicznej i ochronę danych osobowych jako proces wymagający 

kompleksowej analizy i narzędzi. Pobocznie pojawiać się będzie tematyka 

ochrony informacji niejawnych. W toku wykładu znajdzie się również miejsce 

na przybliżenie ogólnych zagadnień z zakresu tajemnic prawnie chronionych. 

Jednym z podstawowych celów będzie również zapoznanie studenta z 

praktyczną stroną pozyskiwania i udostępniania informacji publicznej i danych 

osobowych (w trakcie pracy własnej) przy zachowaniu reguł ochrony 

informacji i danych osobowych w oparciu o kazusy i ćwiczenia praktyczne - 

nabycie umiejętności wstępnego tworzenia dokumentacji, anonimizację itp 

K_W02, K_W04, K_W05,  
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, 
K_U12,  K_U14, K_U15,  
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K09, 

 

 

6. Plan studiów               
Nazwa kierunku studiów: Kryminologia 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, niestacjonarne   

Poziom kwalifikacji: Poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki   
Nazwa wydziału: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
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Dyscyplina(y) do 
której odnosi się 

przedmiot  
Jednostka organizacyjna 

SEMESTR I 

zimowy 

SEMESTR II 

letni 

1 Wstęp do kryminologii  16 10         26 E/Z 6 O   nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

2 Historia myśli kryminologicznej  20           20 E 5 O   historia Instytut Historii Państwa i Prawa 

3 Propedeutyka prawa 20 8         28 E/Z 2 O   nauki prawne  Katedra Teorii i Filozofii Prawa 

4 Wstęp do ekonomii 16           16 Z 3 O   nauki prawne  Instytut Nauk Ekonomicznych 

5 Socjologia  20           20 E 4 O   nauki prawne  
Wydział Nauk Społecznych/Katedra Kryminologii i 

Nauk o Bezpieczeństwie 

6 Prawa człowieka  16           16 Z 4 O   nauki prawne  Katedra Prawa Konstytucyjnego 

7 
Wykład do wyboru W1 16           16 Z 3 O     

Antropologia kryminalna                     nauki prawne  
Uniwersytet Medyczny/ Katedra Kryminologii i Nauk o 
Bezpieczeństwie 
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Filozofia z elementami neuronauk                     nauki prawne  
Wydział Nauk Społecznych/ Katedra Kryminologii i 

Nauk o Bezpieczeństwie 

8 

Wykład do wyboru W2 16           16 Z 3 O     

Pedagogika ogólna                     nauki prawne  
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych/ 
Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

Nauka o państwie i polityce                      nauki prawne  Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych 

9 Metodologia badań kryminologicznych       26 10   36 E/Z 6 O   nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

10 Teorie kryminologiczne (etiologia kryminalna)       20     20 Z 3 O   nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

11 Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego       16     16 E 4 O   nauki prawne  Instytut Prawa Cywilnego 

12 Psychologia ogólna i socjopsychologia        16     16 Z 3 O   nauki prawne  
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych/ 

Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

13 
Organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów 
ścigania 

      16     16 Z 3 O   nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

14 Podstawy prawa karnego       20 12   32 E/Z 5 O   nauki prawne  Katedra Prawa Karnego Materialnego 

15 Język obcy          30   30 Z 3 O   nauki prawne  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

16 

Wykład do wyboru W3       16     16 Z 3 O     

Administracja bezpieczeństwa i porządku 
publicznego 

            0       nauki prawne  
Instytut Nauk Administracyjnych/Katedra Prawa o 

Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i 
Gospodarczego 

Nauki policyjne             0       nauki prawne  
Katedra Kryminalistyki/Katedra Kryminologii i Nauk o 

Bezpieczeństwie/Instytut Nauk Administracyjnych 

RAZEM 140 18 0 130 52 0 340 7E 60       
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Dyscyplina(y) do 
której odnosi się 

przedmiot  
Jednostka organizacyjna 

SEMESTR III 

zimowy 

SEMESTR IV 

letni 

1 Kryminologia ilościowa (kryminometria) 20   

        

20 E 2 O nauki prawne  

Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie/ 

Uniwersytet Przyrodniczy/ Wrocławski Instytut 
Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej 

Inteligencji/Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych 

2 Współczesne teorie kryminologiczne 24 8         32 E/Z 4 O nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

3 Podstawy procesu karnego  30           30 E/Z 5 O nauki prawne  Katedra Postępowania Karnego 

4 Psychologia kryminalna 16           16 Z 2 O nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

5 Kryminalistyka  16 10         26 E/Z 3 O nauki prawne  Katedra Kryminalistyki 

6 Wiktymologia  20           20 E 2 O nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

7 Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego  16           16 Z 1 O nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

8 Język obcy    30     30   60 Z 6 O nauki prawne  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

9 

Wykład do wyboru W4 16           16 Z 4 O     

Nauki o więziennictwie i kuratela sądowa                     nauki prawne  Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 

Resocjalizacja dorosłych i nieletnich                      nauki prawne  Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 

10 

Wykład do wyboru W5 16           16 Z 4 O     

Europejskie standardy wymiaru sprawiedliwości                      nauki prawne  Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 
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Międzynarodowa współpraca policyjna                     nauki prawne  
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego/ 

Katedra Postępowania Karnego/ Katedra 

Kryminalistyki 

11 Kryminologia porównawcza       24 8   32 E/Z 6 O nauki prawne  
Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie/ 

wykładowcy zagraniczni 

12 Patologie społeczne        20 8   28 Z/Z 3 O nauki prawne  
Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie/ 

Wydział Nauk Społecznych 

13 Podstawy prawa karnego wykonawczego       20 8   28 E/Z 4 O nauki prawne  Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 

14 Medycyna sądowa          16   16 Z 2 O nauki prawne  
Uniwersytet Medyczny/ Katedra Kryminologii i Nauk o 
Bezpieczeństwie 

15 

Wykład do wyboru W6       16     16 Z 3 O     

Suicydologia                     nauki prawne  Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 

Penologia                      nauki prawne  Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 

16 

Wykład do wyboru W7       16     16 Z 3 O     

Biegli i specjaliści                      nauki prawne  Katedra Kryminalistyki 

Rejestry kryminalne                      nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

17 

Wykład do wyboru W8       16     16 Z 3 O     

Wykrywanie sprawców przestępstw                     nauki prawne  Katedra Kryminalistyki 

Błędy i zdarzenia medyczne                     nauki prawne  Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki 

Prawo dowodowe                      nauki prawne  Katedra Postępowania Karnego 

18 

Wykład do wyboru W9       16     16 Z 3 O     

Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym                      nauki prawne  
Katedra Prawa Karnego Materialnego/ Katedra 

Postępowania Karnego 

Psychiatria sądowa                     nauki prawne  
Uniwersytet Medyczny/ Katedra Kryminologii i Nauk o 

Bezpieczeństwie 

RAZEM 174 48 0 128 70 0 420 7E 60       

III ROK             
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Dyscyplina(y) do 
której odnosi się 

przedmiot  
Jednostka organizacyjna 

SEMESTR V 
zimowy 

SEMESTR VI 

letni 

1 Kryminologia eksperymentalna  16           16 Z 2 O nauki prawne  
Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie/ 

wykładowcy zagraniczni 

2 Polityka kryminalna 20 8         28 E/Z 4 O nauki prawne  Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 

3 Podstawy prawa wykroczeń 16 8         24 E/Z 2 O nauki prawne  
Katedra Prawa o Wykroczeniach, Karnego 

Skarbowego i Gospodarczego 

4 Ekonomiczna analiza przestępczości  20 8         28 E/Z 4 O nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

5 Międzynarodowe prawo karne 16           16 E 1 O nauki prawne  Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 

6 Seminarium     16     16 32 Z 16 O nauki prawne    

7 Język obcy    30         30 E 3 O nauki prawne  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

8 

Konwersatorium do wyboru K1   20         20 Z 3 O     

Warsztaty kryminologiczno-kryminalistyczne                     nauki prawne  
Katedra Kryminologii i Nauk o 

Bezpieczeństwie/Katedra Kryminalistyki 

Mediacja w teorii i praktyce                      nauki prawne  Instytut Nauk Administracyjnych 

9 
Wykład do wyboru W10 16           16 Z 3 O     

Podstawy prawa karnego skarbowego                     nauki prawne  
Katedra Prawa o Wykroczeniach, Karnego 
Skarbowego i Gospodarczego 
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Ekspertyzy sądowe                     nauki prawne  Katedra Kryminalistyki 

10 

Konwersatorium do wyboru K2   16         16 Z 3 O     

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i 
ochrona danych osobowych  

                    nauki prawne  Katedra Prawa Konstytucyjnego 

Ochrona osób i mienia                     nauki prawne  
Instytut Nauk Administracyjnych/Katedra 

Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

12 
Przeciwdziałanie przestępczości (profilaktyka i 
prewencja kryminalna)   

  
  

20 
    

20 E 4 O nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

13 Ochrona własności intelektualnej        14     14 Z 1 O nauki prawne  Instytut Prawa Cywilnego 

14 Klinika kryminologiczna        20     20 Z 2 O nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

Fenomenologia Kryminalna (przedmioty do wyboru)                         

15 

Konwersatorium do wyboru K3         16   16 Z 3 O     

Przestępczość skazanych                     nauki prawne  Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 

Przestępczość gospodarcza                     nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

Przestępczość przeciwko dokumentom                     nauki prawne  Katedra Kryminalistyki 

Przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom 
sztuki 

    
        

        nauki prawne  Katedra Kryminalistyki 

16 

Konwersatorium do wyboru K4         16   16 Z 3 O     

Przestępczość nieletnich                     nauki prawne  
Katedra Prawa o Wykroczeniach, Karnego 

Skarbowego i Gospodarczego 

Przestępczość zorganizowana                     nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

Technologie IT i cyberprzestępczość     

        

        nauki prawne  
Katedra Kryminologii i Nauk o 

Bezpieczeństwie/Centrum Badań Problemów 

Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej 

Przestępczość terrorystyczna                     nauki prawne  Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych 

17 

Konwersatorium do wyboru K5         16   16 Z 3 O     

Przestępczość seksualna                     nauki prawne  Zakład Prawa Karnego Wykonawczego 

Przestępczość z użyciem przemocy                     nauki prawne  Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie 

Przestępczość przeciwko środowisku                     nauki prawne  
Instytut Nauk Administracyjnych/Katedra Prawa 

Karnego Materialnego 

Przestępczość i cyberprzestępczość na rynku 
finansowym 

                    nauki prawne  Instytut Nauk Ekonomicznych  

Media a przestępczość                       Katedra Prawa Karnego Materialnego 

18 

Konwersatorium do wyboru K6         16   16 Z 3 O     

Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu                     nauki prawne  Katedra Prawa Karnego Materialnego 

Przestępczość skarbowa                     nauki prawne  
Katedra Prawa o Wykroczeniach, Karnego 

Skarbowego i Gospodarczego 

Przestępczość przeciwko porządkowi 
publicznemu 

                    nauki prawne  
Instytut Nauk Administracyjnych/Katedra Prawa 

Karnego Materialnego 

Przestępczość kobiet                     nauki prawne  Katedra Prawa Karnego Materialnego 

RAZEM 104 90 16 54 64 16 344 6E 60       

              

Obowiązkowe szkolenie BHP do zrealizowania na I semestrze w formie e-learningowej, rozliczenie zaliczenia w semestrze I  (zasady odbywania zajęć uregulowane są w 
odrębnych przepisach) 

Obowiązkowy lektorat z j. polskiego dla cudzoziemców  będzie realizowany w wymiarze 120 godz.- 8 ECTS , rozliczenie egzaminu  w semestrze IV  (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  
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Zestawienie godzin dydaktycznych, ze specyfikacją typów modułów zajęć oraz liczby egzaminów i pkt. ECTS: KRYMINOLOGIA- studia 

niestacjonarne  pierwszego stopnia 
              

Rok studiów  W Ćw S 
suma 
godzin 

Punkty 

ECTS 
EGZAMINY 

   

I rok  270 70 0 340 60 7 
   

II rok  302 118 0 420 60 7 
   

III rok  158 154 32 344 60 6 
   

Razem  730 342 32 1104 180 20 
   

 


