
 
 

 

 

UCHWAŁA NR 60/2023 

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 22 marca 2023 r. 

 

w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia prawnicza 

na poziomie studiów drugiego 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 kryminolo-

gia prawnicza na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli 

kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 w brzmieniu określonym  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu UWr 

Rektor: prof. R. Olkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr 60/2023 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. 

 

 

 

PROGRAM STUDIÓW 

  
Nazwa kierunku studiów: Kryminologia prawnicza 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Poziom kwalifikacji: poziom 7 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 dyscy-

plin 

nauki społeczne  nauki prawne 100% 

  
   

3. Informacje ogólne o programie studiów   
    

Liczba semestrów 4 

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów na danym poziomie 120 ECTS 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów studia niestacjonarne 

Kod ISCED 0421 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 40 ECTS 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzo-

nych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowa-

dzących zajęcia 

120 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 5 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego 4 ECTS 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka polskiego (dotyczy wyłącz-

nie cudzoziemców) 
8 ECTS 

Łączna liczba godzin realizowanych na kierunku 578 

 

 

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 kwalifi-

kacji pełnej na poziomie 4. 

  

Symbol efektu 

uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Kryminologia prawnicza absolwent uzy-

ska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do charakterystyk 

drugiego stopnia PRK (kody) 

WIEDZA 

K_W01 rozumie charakter nauk społecznych, ich specyfikę przedmiotową oraz metodologiczną P7S_WG 

K_W02 

ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki gałęziowej kryminologii, jej miejsca w systemie nauk 

społecznych, nowych kierunków, a także relacje zachodzące pomiędzy kryminologią a nau-

kami pokrewnymi, w szczególności prawem, socjologią, psychologią, psychologią społeczną, 

pedagogiką, historią, politologią, ekonomią, medycyną/psychiatrią 

P7S_WG 

K_W03 

ma pogłębioną wiedzę na temat relacji zachodzących pomiędzy prawem a zjawiskami spo-

łecznopatologicznymi, ich wzajemnych powiązań oraz wpływu zmian społecznych na dynamikę 

kryminalizacji 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W04 
ma pogłębioną wiedzę na temat roli organów właściwych do przeciwdziałaniu i zwalczania 

zjawisk społecznopatologicznych, ich strukturze, kompetencjach oraz sposobach działania  
P7S_WG 

K_W05 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, zasady karania oraz za-

kresu kryminalizacji zjawisk społecznopatologicznych, jak również rodzajów postępowań re-

presyjnych mających na celu zwalczanie tych zjawisk, ich zasady i instytucje 

P7S_WG 
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K_W06 

ma pogłębioną wiedzę na temat przestępczości jako pewnego fenomenu społecznego, jej hi-

storii, przyczynach, rozmiarach, nasileniu, dynamice, strukturze, a także technikach jej po-

miaru, z uwzględnieniem dorobku nauk pokrewnych 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W07 

posiada pogłębioną wiedzę na temat sprawcy przestępstwa, jego uprawnieniach w postępo-

waniach represyjnych, sposobach wykonywania kar oraz możliwościach zapobiegania powrot-

ności do przestępstwa 

P7S_WG 

K_W08 
ma pogłębioną wiedzę na temat ofiary przestępstwa, jej uprawnień w postępowaniach repre-

syjnych, środków przeciwdziałania wiktymizacji wtórnej 
P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
poprawnie formułuje wypowiedzi z zakresu nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu 

do zjawisk o charakterze kryminalnym i patologii społecznych 

P7S_UK 

P7S_UO 

K_U02 

sprawnie oraz kompetentnie rozwiązuje problemy związane z identyfikacją zachowania prze-

stępnego, ustaleniem sposobu postępowania mającego na celu wykrycie sprawcy oraz wyko-

naniem orzeczonej kary 

P7S_UW 

K_U03 
potrafi interpretować i odpowiednio zastosować uregulowania prawne, w tym formułować 

wnioski de lege lata i de lege ferenda 
P7S_UW 

K_U04 

refleksyjnie odnosi się do własnych działań i wytworów, samodzielnie podejmując  

i uzasadniając decyzje, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zasad etycznego postę-

powania 

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UU 

P7S_UO 

K_U05 
dostrzega wielowymiarowe związki między zjawiskami kulturowymi i społecznymi, potrafiąc 

scharakteryzować ich genezę i dynamikę 

P7S_UW 

P7S_UO 

K_U06 

sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodo-

wymi, etycznymi, społecznymi), potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych 

problemów 

P7S_UW 

K_U07 

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

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ-

kowego 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego samodzielnego i kry-

tycznego uzupełniana wiedzy 
P7S_KK 

K_K02 

jest zdolny do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wyko-

nywaniem zawodu, w tym dotyczących priorytetów własnej działalności, ich skutków praw-

nych, moralnych i społecznych oraz kwestii związanych z ponoszeniem w tym zakresie odpo-

wiedzialności 

P7S_KR 

P7S_KO 

K_K03 

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

wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, instytucjach rządowych i samorządowych, orga-

nizacjach społecznych, prywatnym sektorze bezpieczeństwa 

P7S_KK 

P7S_KO 



4 

 

 

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

 

    

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

modułu zajęć  

1 

Funkcjonowanie jed-

nostki w izolacji wię-

ziennej 

Erving Goffman nazwał instytucjami totalnymi, czyli organizacjami, które stwa-

rzają dla osób z nimi związanych rodzaj odrębnego świata, rządzącego się wła-

snymi prawami i odseparowanego od reszty społeczeństwa mniej lub bardziej 

szczelnymi barierami. W przypadku zakładu karnego mówimy o instytucji total-

nej, represyjnej w swym rzeczywistym charakterze i resocjalizacyjnej w prze-

strzeni oczekiwań. Wykład ma za zadanie przedstawienie podstawowych pro-

blemów związanych z funkcjonowaniem jednostki w takich warunkach. Do za-

gadnień przedmiotu zaliczyć należy: Cele wykonywania kary pozbawienia wol-

ności, 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  świa-

tem zewnętrznym, Środowisko zakładu karnego, psychologiczne następstwa 

izolacji penitencjarnej: pojęcie przystosowania i proces pryzonizacji, psycholo-

giczne 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, podkul-

tura więzienna i jej przejawy (drugie życie instytucji izolacyjnych). Indywidua-

lizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Badania osobopoznawcze  

i okresowe oceny skazanych. Zasady postępowania ze skazanymi niebezpiecz-

nymi. Status prawny skazanego na karę pozbawienia wolności. Środki i metody 

realizacji celów wykonywania kary pozbawienia wolności. Nadzór penitencjarny. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

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 

P7S_KK 

P7S_KO 

P7S_KR 

K_K05 
potrafi pracować w zespole, ma umiejętność argumentowania i kontrargumentowania w spo-

rach, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 
P7S_KK 

K_K06 
jest wrażliwy na problemy społeczne, etyczne, ekonomiczne i polityczne oraz dostrzega ich 

wieloaspektowe powiązania 

P7S_KK 

P7S_KO 

   
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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Wykonywanie tymczasowego aresztowania. Zwolnienie skazanego z zakładu 

karnego: (warunkowe przedterminowe zwolnienie, zwalnianie skazanych z za-

kładów karnych i warunki udzielania im pomocy). Społeczna readaptacja ska-

zanych: (treść i zakres pojęcia opieka (pomoc) postpenitencjarna, istota, uza-

sadnienie i tradycja pomocy skazanym, powstanie i rozwój pomocy postpeni-

tencjarnej w Polsce, pomoc postpenitencjarna w świetle przepisów prawa). 

2 
Historia  

przestępczości  

Przedstawienie istoty genezy przestępczości. Historia najważniejszych grup 

przestępstw, ich ewolucji oraz wybranych zjawisk kryminalnych na przestrzeni 

dziejów. Historia prawa i polityki karnej w odniesieniu do okresów historycznych 

oraz jej wpływu na kształtowanie się współczesnych instytucji prawa karnego. 

K_W01, K_W02, K_W06 

K_U04, K_U05 

K_K01, K_K04, K_K06 

3 Język obcy Język obcy 
K_U0 

K_K03, K_K04 

4 

Kryminalistyczna 

problematyka oso-

bowych środków do-

wodowych 

Celem przedmiotu kryminalistyczna problematyka osobowych środków dowo-

dowych jest zapoznanie studentów z kryminalistyczną problematyką związaną 

z czynnością przesłuchania podejrzanego, oskarżonego i świadków. W ramach 

zajęć omawiane będą przykładowe zagadnienia obejmujące: m. in. metody 

przesłuchania, ocenę wiarygodności zeznań i wyjaśnień. 

K_W01, K_W02, K_W03 

K_U01, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 

5 

Kryminalistyka na 

wirtualnej sali 

zbrodni 

Przedmiot Kryminalistyka na wirtualnej scenie zbrodni wykorzystuje  trening z 

goglami VR. Studenci maja możliwość znaleźć się na niezwykle realistycznie 

wyglądającym miejscu zdarzenia. W zależności od zaproponowanego scenariu-

sza, studenci (posiadając już przygotowanie merytoryczne) dokonują oględzin 

miejsca zdarzenia, zabezpieczając materiał w postaci śladów kryminalistycz-

nych. Analiza podjętych działań przez studentów.  

K_W01, K_W02, K_W03 

K_U01, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 

6 
Kryminologia huma-

nistyczna 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z jednym z nurtów współczesnej 

kryminologii – kryminologii humanistycznej zajmującej się filozoficzno-krymi-

nologicznymi koncepcjami praw człowieka (w szczególności pod kątem wikty-

mologicznym), problematyką ochrony praw podstawowych, podstawami prawa 

humanitarnego, fenomenem wojny w aspektach wiktymologicznych (wiktymi-

zacją stanami wojny), funkcjonowaniem prywatnych armii a ochroną praw czło-

wieka, identyfikacją kryminalną podczas klęsk żywiołowych (np. identyfikacją 

DNA ofiar tsunami).  

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U06 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K06 

7 
Media  

i przestępczość 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami na 

styku mediów kryminologii prawa oraz postępowania karnego. Poszukiwana bę-

dzie odpowiedź na pytania: o reprezentację przestępczości w mediach, a zatem 

w jaki sposób przestępstwa są przedstawiane w środkach masowego przekazu, 

na ile obraz ten różni się od rzeczywistości i w jaki sposób ów obraz, oddziałuje 

negatywnie na społeczeństwo. Przedstawione zostaną najważniejsze problemy 

prowadzenia badań w tym obszarze i weryfikacji ich wyników. Istotna uwaga 

zwrócona zostanie na wpływ mediów na zjawisko tzw. populizmu penalnego. 

Jak również poruszona zostanie problematyka tradycyjnych przestępstw znie-

sławienia i zniewagi, kwestii kryminalizacji nowych zjawisk jak tzw. „hejt” czy 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, 

K_W07, K_W08 

K_U01, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 
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„mowa nienawiści”, przestępstwa upubliczniania informacji z postępowania kar-

nego i procesowej problematyki jawności postępowania oraz zjawiska cyberter-

roryzmu. 

8 

Metody identyfikacji 

osób  

i zwłok 

Przedmiot odnoszący się do identyfikacji osób i zwłok ma na celu zapoznanie 

studentów z podstawowymi metodami, którymi można ustalić tożsamość osób 

żywych, jak również wskazać, potwierdzić tożsamość zwłok. Omówienie metod 

standardowych oraz pomocniczych wykorzystywanych w procesie identyfikacji.  

K_W01, K_W02, K_W03 

K_U01, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 

9 
Prawo karne mate-

rialne 

Zakłada się, że student pozna zasady i funkcje prawa karnego materialnego, 

uzyska szczegółowe informacje dotyczące struktury przestępstwa, zasad odpo-

wiedzialności karnej oraz reguł ich wyłączania, a także pozna katalog kar, środ-

ków karnych, zabezpieczających i probacyjnych oraz sposoby ich modyfikacji. 

Wiedza z zakresu prawa karnego zostanie następnie przedstawiona w kontek-

ście wybranych zjawisk kryminologicznych. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06 

K_K01, K_K02, K_K3, K_K04, K_K06 

10 
Prawo karne proce-

sowe 

Zasadniczym celem jest omówienie struktury i przebiegu polskiego postępowa-

nia karnego w jego ogólnym zarysie. Przestawione zostaną podstawowe zasady 

procesu karnego, warunki jego wszczęcia i kontynuowania, organy i strony po-

stępowania, zagadnienia dowodowe, przebieg postępowania przygotowaw-

czego oraz jurysdykcyjnego w I i II instancji oraz postępowania po uprawomoc-

nieniu się orzeczenia. Prezentowana wiedza oparta zostanie na opracowaniach 

dogmatycznych (podręcznikowych, jak i na orzecznictwie sądowym (zasadni-

czych judykatach SN oraz sądów powszechnych). Omawiany będzie aktualny 

stan prawny w oparciu gł. o kodeks postępowania karnego, a nadto z uwzględ-

nieniem Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

11 

Prawo karne przed-

siębiorców  

i przedsiębiorstw 

Celem kursu jest przedstawienie studentom współczesnych zagadnień ogólnych 

i szczególnych odpowiedzialności karnej przedsiębiorców i przedsiębiorstw w 

ujęciu systematycznym – tak dogmatycznym, jak i kryminologicznym. Zgodnie 

z tradycyjną zasadą prawa karnego, odpowiedzialność karną ponosić mogą wy-

łącznie osoby fizyczne (societas deliquere non potest). Niezależnie jednak od 

obowiązującej dogmatycznoprawnej konstrukcji odpowiedzialności karnej, nie-

rzadko faktycznymi „sprawcami” lub beneficjentami pozakodeksowych prze-

stępstw gospodarczych będą podmioty zbiorowe. W tym kontekście problema-

tyczne może okazać się wyciągnięcie karnoprawnych konsekwencji względem 

zarówno formalnych wykonawców ustawowych znamion przestępstw – osób fi-

zycznych, jak i ich faktycznych beneficjentów – podmiotów zbiorowych. Nie-

które przepisy karne zawierają już pewne rozwiązania, związane ze specyfiką 

przestępstw popełnianych w tym obszarze (istnienie zorganizowanych struktur 

gospodarczych – pomiotów zbiorowych, w ramach których mogą być popeł-

niane tego rodzaju przestępstwa). Wiąże się z tym m.in. wprowadzenie do prze-

pisów karnych klauzul odpowiedzialności zastępczej, mających w założeniu sta-

nowić remedium na tego rodzaju sytuacje, jak również odpowiedzialnością pod-

miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K06 
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12 
Prawo karne wyko-

nawcze 

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, któ-

rych celem jest zwalczanie przestępczości. Stanowiące część systemu prawa 

karnego, prawo karne wykonawcze to zespół (ogół) norm prawnych, regulują-

cych stosunki społeczne powstałe w konsekwencji orzeczenia, a następnie wy-

konywania prawomocnych lub podlegających wykonaniu rozstrzygnięć sądo-

wych  zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o prze-

stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wy-

kroczenia oraz w przedmiocie wykonania kar porządkowych i środków przy-

musu skutkujących pozbawieniem wolności. Przedmiotem prawa karnego wy-

konawczego jest zatem określenie trybu postępowania zmierzającego do wy-

konania orzeczonych kar lub innych środków reakcji na przestępstwo (wykro-

czenie). Do zadań tej gałęzi prawa należy także nakreślenie celów, które w toku 

ich wykonywania powinny zostać osiągnięte, wskazanie kształtu poszczegól-

nych 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 indy-

widualizacji 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 popeł-

nianiu czynów społecznie szkodliwych, w pierwszej kolejności przez osoby, wo-

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

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

13 Prawo policyjne 

Celem przedmiotu jest ukazanie istoty i zakresu prawa policyjnego w kontekście 

jego wieloaspektowości ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i funkcjo-

nowania Policji w relacji do współczesnego otoczenia społecznego. Zakres zdo-

bytej wiedzy w czasie wykładu powinien pozwolić studentowi umiejscowić Poli-

cję w jej historycznej perspektywie oraz współczesnej rzeczywistości. Poznanie 

ustroju, zakresu zadań oraz prawnych środków ich realizacji przez Policję winno 

uzmysłowić studentom miejsce i rolę tej instytucji w systemie bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa. Syntetyczne spojrzenie na źródła prawa regulujące 

działalność służb policyjnych, w kontekście ich doktrynalnej systematyzacji 

winno dać studentom odpowiedź czym jest w systemie prawa prawo policyjne 

i jaki jest współczesny jego zakres. 

K_W02, K_W04, K_W05, K_W06 

K_U01, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 

14 Prawo wykroczeń 

Wykład porusza szeroką problematykę prawa wykroczeń i odpowiedzialności za 

wykroczenia. W ramach przedmiotów szczegółowo omówione zostaną unormo-

wania części ogólnej Kodeksu wykroczeń, w tym m.in. zasady odpowiedzialno-

ści, katalog kar i środków karnych oraz zasady ich wymiaru, reguły stosowania 

środków oddziaływania społecznego, jak i stosunek do ustaw szczególnych. W 

ramach przedmiotu analizie poddane także wybrane wykroczenia z części 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06 
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szczególnej Kodeks Wykroczeń. Przedmiot jest również dedykowany pogłębio-

nej analizie unormowań Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

15 
Przestępczość go-

spodarcza 

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z wielowymiarową problema-

tyką przestępczości gospodarczej. Prezentowane będą zagadnienia dotyczące 

zwłaszcza etiologii i fenomologii przestępczości tego rodzaju. Studenci zazna-

jomieni 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_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

16 Przestępczość kobiet 

Zakłada się, że student – odwołując się do wiadomości z zakresu prawa karnego 

materialnego – pozna specyfikę przestępstw, których sprawczyniami lub ofia-

rami są kobiety. Uzyska informacje dotyczące przyczyn i mechanizmów kształ-

towania się kryminogennych zachowań wśród kobiet. Będzie dysponował szcze-

gółowymi wiadomościami z zakresu wiktymologii, co pozwoli wzbogacić jego 

wiedzę o ofiarach przestępstw i metodach działania sprawców. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, 

K_W07, K_W08 

K_U01, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 

17 
Przestępczość nielet-

nich 

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 nie-

letnimi wykazującymi przejawy demoralizacji. W największym zakresie tema-

tyka ta oparta jest na ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, a w od-

niesieniu do odpowiedzialności karnej nieletnich po ukończeniu 15 lat za naj-

cięższe przestępstwa - także na kodeksie karnym. Przedmiot przybliża obowią-

zujący w Polsce model opiekuńczo-wychowawczy dotyczący odpowiedzialności 

nieletnich, a także najnowsze europejskie systemy związane z zaostrzeniem 

odpowiedzialności nieletnich za popełnione przez nich przestępstwa, z jedno-

czesnym oddzieleniem spraw nieletnich zdemoralizowanych, ale nie popełnia-

jących czynów karalnych. Przedmiot przedstawia system środków wychowaw-

czych, leczniczo-wychowawczych oraz środka poprawczego stosowanych wobec 

nieletnich, zasady i procedury postępowania z nieletnimi oraz zasady wyjątko-

wej odpowiedzialności karnej nieletnich na podstawie prawa karnego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 

18 
Przestępczość prze-

ciwko dokumentom 

Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi współczesnej przestępczo-

ści przeciwko dokumentom, charakterystyka podstawowych problemów wystę-

pujących w obszarze badań dokumentów publicznych, weryfikacja autentycz-

ności wybranych dokumentów oraz wykrywanie fałszerstw dokumentów, omó-

wienie możliwości współczesnej nauki kryminalistyki dziedzinie badań doku-

mentów w Polsce i na świecie.  

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

19 

Przestępczość prze-

ciwko porządkowi 

publicznemu 

Celem przedmiotu jest charakterystyka dobra, jakim pozostaje porządek pu-

bliczny 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 zwłasz-

cza zarysowanie problematyki, dotyczącej przestępstw o charakterze terrory-

stycznym 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_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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20 
Przestępczość prze-

ciwko środowisku 

Przedmiot ma na celu przedstawienie charakterystyki przestępstw przeciw śro-

dowisku, określenie właściwości dobra prawem chronionego, jakim jest środo-

wisko oraz aktywności, których celem jest jego zniszczenie. W tym zakresie 

analizie poddane zostaną pojęcia występujące w rozdz. XXII k.k., takie jak: 

zanieczyszczanie 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_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

21 

Przestępczość prze-

ciwko zabytkom i 

dziełom sztuki  

Przedmiotem zajęć będzie omówienie rozpoznanych form działań przestęp-

czych, których przedmiotem są zabytki i dzieła sztyki. Podstawowe zagadnienia 

dotyczyć będą :kradzieży, fałszerstw, oszust oraz przemytu. Analizie poddane 

zostaną kwestie: sposobów działania sprawców oraz mechanizmów zwalczania 

tego typu przestępczości Szczególna uwaga poświęcona zostanie ekspertyzom 

kryminalistycznym. 

K_W02, KW03, K_W04, K_W05, 

K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

22 

Przestępczość prze-

ciwko życiu  

i zdrowiu 

Student pozna w trakcie zajęć katalog przestępstw przeciw życiu i zdrowiu, ich 

strukturę teoretyczną (typy podstawowe i zmodyfikowane) oraz analizę stosow-

nego orzecznictwa. Wiedza z zakresu prawa karnego zostanie następnie przed-

stawiona w kontekście wybranych zjawisk kryminologicznych. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

23 
Przestępczość seksu-

alna 

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania tzw. przestępczością 

seksualną pojawienie się niespotykanych dotąd form tego zjawiska w połącze-

niu z nagłośnieniem najbardziej drastycznych przypadków takiej przestępczo-

ści, a także konieczność dostosowania polskiego prawodawstwa do zobowiązań 

międzynarodowych spowodowały reakcję ustawodawcy w postaci zmian w sze-

roko rozumianym prawie karnym. Skala zmian, obejmujących przede wszyst-

kim regulacje karnomaterialne i w mniejszym zakresie dotycząca przepisów ko-

deksu karnego wykonawczego, jest znaczna. Polegają one m.in. na wprowa-

dzeniu nowych środków karnych, wzbogaceniu katalogu obowiązków orzeka-

nych w przypadku zastosowania środków probacyjnych. Wyłączono również 

możliwość zatarcia skazania w przypadku popełnienia tego rodzaju przestęp-

stwa na szkodę małoletniego, a także ustanowiono cały katalog środków zabez-

pieczający o charakterze leczniczym przeznaczony dla sprawców z zaburze-

niami preferencji seksualnych. Problematyka postępowania ze sprawcami prze-

stępstw 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 przestęp-

stwa o podłożu seksualnym zadbać musimy o skoordynowanie podejmowanych 

środków natury jurysdykcyjnej, 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.  

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 
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24 
Przestępczość skar-

bowa 

Przedmiot obejmuje kluczowe zagadnienia przestępczości skarbowej, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem przestępczości podatkowej. Przedmiot wchodzi w za-

kres prawa karnego skarbowego stanowiącego wyspecjalizowaną dziedzinę 

prawa karnego, która chroni interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek sa-

morządu 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 nie-

których przestępstw i wykroczeń skarbowych. Przedmiot najwięcej uwagi po-

święca przestępczości podatkowej, powodującej uszczuplenie należności podat-

kowych 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 wy-

kroczenia skarbowe, w tym surowe kary za najpoważniejsze przestępstwa po-

datkowe wymierzane na podstawie Kodeksu Karnego skarbowego i Kodeksu 

karnego. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

25 
Przestępczość skaza-

nych 

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 in-

stytucjami totalnymi, czyli organizacjami, które stwarzają dla osób z nimi zwią-

zanych rodzaj odrębnego świata, rządzącego się własnymi prawami i odsepa-

rowanego od reszty społeczeństwa mniej lub bardziej szczelnymi barierami. Ży-

cie w jednostce penitencjarnej podporządkowane jest wymaganiom regula-

minu, nastawionym przede wszystkim na zapewnienie skutecznej izolacji ska-

zanego od świata zewnętrznego i wyegzekwowanie przestrzegania dyscypliny. 

Kiedy mówimy o bezpieczeństwie osobistym skazanych, w kontekście rozwią-

zań 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 psy-

chice człowieka, zakłócenia w sferze świadomości, uczuć i procesach podejmo-

wania decyzji, co w konsekwencji bardzo często prowadzi do zaburzeń zacho-

wań. 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 wzro-

kowe, słuchowe i inne. Deprywacji ulegają też potrzeby samorealizacji, poczu-

cia własnej wartości, bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, stowarzyszenia i kon-

taktów z otoczeniem, zespół potrzeb estetycznych i twórczych. Pojawić się 

może natomiast poczucie zagrożenia własnej osoby, a w przypadkach inten-

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07, K_W08 

K_U01, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 
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sywniejszych objawów spadek sprawności intelektualnej, zmniejszenie koncen-

tracji 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 tra-

matyzującym, które ewidentnie wpływają na stan bezpieczeństwa osobistego 

osadzonych. Zadaniem wykładu jest prześledzenie etiologii oraz ocena poziomu 

zagrożenia zachowaniami przestępnymi popełnianymi przez skazanych.  

26 
Przestępczość terro-

rystyczna 

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 ra-

mach zajęć zostaną przedstawione takie aspekty jak: terroryzm jako wojna 

asymetryczna, podobieństwa i różnice pomiędzy przestępczością zorganizo-

waną a terroryzmem, źródła finansowania terroryzmu, rodzaje terroryzmu. W 

ramach zajęć student nabędzie podstawową wiedzę na temat zjawiska współ-

czesnego terroryzmu, zapozna się z treścią przepisów prawa dotyczących prze-

ciwdziałania terroryzmowi i będzie potrafił je interpretować. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

27 
Przestępczość z uży-

ciem przemocy 

Zakłada się, że student – odwołując się do wiadomości z zakresu prawa karnego 

materialnego – pozna specyfikę przestępstw z użyciem przemocy. Uzyska in-

formacje dotyczące przyczyn i mechanizmów ich powstawania, pozna specy-

ficzne sposoby działania sprawców oraz skutki tychże działań. Będzie dyspono-

wał wiedzą dotyczącą psychologii zachowań agresywnych oraz metod ich zwal-

czania. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06,  K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

28 
Przestępczość zorga-

nizowana 

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie podstawowych kategorii pojęciowych 

dotyczących przestępczości zorganizowanej. Studenci zostaną zaznajomieni 

zwłaszcza z problematyką etiologiczną, fenomenologiczną oraz prawną tego ro-

dzaju przestępczości, a także aktualnymi trendami w tym zakresie. 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, 

K_W06, K_W07 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 

29 

Registratury poli-

cyjne i rejestry są-

dowe 

Przedmiot stanowi kontynuację i uzupełnienie zajęć ze Studiów II stopnia Kry-

minologii „Rejestry kryminalne”. Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy 

studentów z zakresu „registratur policyjnych”, tzw. „pamięć” policji, a więc 

skomputeryzowanego systemu przechowywania i opracowywania (selekcjono-

wania, klasyfikowania, porównywania) informacji dotyczących osób, zdarzeń, 

przedmiotów, mających znaczenie przy działaniach wykrywczych, czasami do-

wodowych. Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem Krajowego Systemu In-

formacji Policji (ogólnopolskiego zestawu zbiorów danych przetwarzanych w 

systemach teleinformatycznych, prowadzonym w Policji do wykonywania czyn-

ności w zakresie pobierania, uzyskiwania, gromadzenia, sprawdzania, przetwa-

rzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych. Ponadto, po-

przez udział w wykładach studenci zapoznają się z: funkcjonowaniem Krajo-

wego Rejestru Sądowego, tj. scentralizowanej, informatycznej bazy danych 

składającej się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz pu-

blicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników nie-

wypłacalnych; rejestrem sprawców przestępstw na tle seksualnym, jak również 

K_W02, K_W03 

K_U01, K_U03, K_U04 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 

K_K06 
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z rozbudowywanym systemem rejestrów państwowych (SRP), który połączył 

najważniejsze polskie rejestry (w tym rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobi-

stych, Rejestr Stanu Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, Centralny 

Rejestr Sprzeciwów); z funkcjonowaniem rejestrów na poziomie międzynaro-

dowym jak, chociażby z europejskim systemem wymiany informacji z rejestrów 

karnych ECRIS, który został utworzony w celu ułatwienia wymiany informacji 

na temat rejestrów karnych w całej Unii Europejskiej. 

30 Seminarium Przygotowanie pracy magisterskiej 

K_W02, K_W03,  K_W06, K_W07, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K06 

32 
Sprawiedliwość na-

prawcza 

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z przepisami prawa karnego re-

gulujących problematykę odszkodowania i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu 

przestępstwem, stosowania środków o charakterze majątkowym, m.in. obo-

wiązku naprawienia szkody, nawiązki, przepadku korzyści majątkowej. Absol-

went będzie potrafił rozwiązywać podstawowe problemy prawne związane ze 

stosowaniem przepisów karnych dotyczących środków o charakterze kompen-

sacyjnym. Zajęcia rozwiną także umiejętności Studentów w zakresie prezento-

wania i argumentowania swojego stanowiska w sprawach karnych. 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W08 

K_U02, K_U04, K_U05, K_U06 

K_K01, K_K02, K_K04, K_K06 

33 

Strategia bezpie-

czeństwa  

i zarządzania anty-

kryzysowego 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z europejskim modelem bezpie-

czeństwa, współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz bezpiecznej Europy, a 

także celami strategicznymi bezpieczeństwa wewnętrznego (rozbijanie między-

narodowych siatek przestępczych, zwalczanie terroryzmu i walka z radykaliza-

cją postaw i werbowaniem terrorystów, podnoszenie poziomu ochrony obywa-

teli i przedsiębiorstw w cyberprzestrzeni, poprawa bezpieczeństwa poprzez za-

rządzanie granicami, zwiększenie odporności Europy na kryzysy i katastrofy). 

Ponadto, studenci będą mogli uzyskać wiedzę dotyczącą konkretnych działań 

stanowiących realizację strategii bezpieczeństwa: wykrywanie i rozbijanie sia-

tek przestępczych, ochrona gospodarki przed infiltracją przestępczą, konfiskata 

mienia pochodzącego z działalności przestępczej, wzmocnienie pozycji społe-

czeństwa w zapobieganiu radykalizacji postaw i werbowaniu terrorystów, od-

cięcie terrorystów od źródeł finansowania i materiałów oraz śledzenie dokony-

wanych przez nich transakcji, ochrona transportu lotniczego i morskiego, bu-

dowa zdolności w zakresie egzekwowania prawa i sądownictwa, współpraca z 

przemysłem w celu wzmacniania pozycji obywateli i ich ochrony, poprawa zdol-

ności do reagowania na ataki cybernetyczne, wykorzystanie pełnego potencjału 

EUROSUR, zwiększenie wkładu Frontexu w zwalczanie przestępczości na grani-

cach zewnętrznych, wspólne zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do przepływu 

towarów przez zewnętrzne granice UE, poprawa współpracy między organami 

krajowymi, pełne zastosowanie klauzuli solidarności, podejście do oceny zagro-

żenia i ryzyka przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów zagrożenia, połączenie 

w sieć różnych ośrodków służących obserwacji położenia, utworzenie europej-

K_W02, K_W04, K_W05 

K_U01, K_U04, K_U05 

K_K02, K_K03, K_K06 
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skiego potencjału reagowania kryzysowego na wypadek katastrof. Studenci za-

poznają się również z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego Unii 

Europejskiej, zakładającego współpracę instytucji unijnych, państw członkow-

skich i stowarzyszonych, oraz wspólne zaangażowanie różnych instrumentów 

działania, w szczególności poprzez wymianę formacji i danych w zakresie zapo-

biegania, przygotowania, reagowania, rozwoju i odbudowy po wystąpieniu sy-

tuacji kryzysowej). 

34 
Symulacja rozpraw 

sądowych 

Przedmiot obejmuje symulowanie rozpraw sądowych w warunkach zajęć ze stu-

dentami, z racji kierunku studiów będą tu organizowanie jedynie symulacje roz-

praw sądowych z zakresu postępowania karnego (sekcje procedury karnej). 

Studenci pracując na stanie faktycznym podanym przez prowadzącego zajęcia 

przygotowują i przeprowadzają pod jego opieką merytoryczną symulowaną roz-

prawę, wcielając się w role sędziów, oskarżycieli lub obrońców; przygotowują 

także pisma w toku postępowania. 

K_W04, K_W05, K_W07, K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05 

K_K01, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06 

35 
Technologie IT  

i cyberprzestępczość 

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 (kra-

dzież tożsamości, hacking, sniffin, oszustwo komputerowe, niszczenie informa-

cji, cracking oraz phising). 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, 

K_W08 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05 
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Dyscyplina (y) do 
której odnosi się 
przedmiot  

Jednostka organiza-
cyjna 

SEMESTR I  

zimowy 

SEMESTR II  

letni 

1 Prawo karne materialne 20 10  20 10  60 E/Z 10 O nauki prawne 
Katedra Prawa Kar-
nego Materialnego 

2 Metody identyfikacji osób i zwłok  12     12 Z 5 O nauki prawne 
Katedra Kryminali-
styki 

3 Historia przestępczości 10      10 E 5 O historia 
Instytut Historii Pań-
stwa i Prawa 

4 Prawo policyjne  20      20 E 5 O nauki prawne 
Katedra Kryminologii 
i Nauk o Bezpieczeń-
stwie 
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5 Kryminologia humanistyczna 10   10   20 Z 6 O nauki prawne 

Katedra Kryminologii 

i Nauk o Bezpieczeń-
stwie 

6 Ochrona własności intelektualnej 10      10 Z 2 O nauki prawne 
Instytut Prawa Cywil-
nego  

7 Seminarium magisterskie    12   12 24 Z 9 O nauki prawne   

8 Sprawiedliwość naprawcza  12     12 Z 5 O nauki prawne 
Katedra Prawa Kar-
nego Materialnego 

9 Kryminalistyka na wirtualnej sali zbrodni  10     10 Z 3 O nauki prawne 
Katedra Kryminali-
styki 

10 

Konwersatorium  do wyboru K11:  16     16 Z 3 O     

Przestępczość skazanych           nauki prawne 
Katedra Prawa Kar-
nego Wykonawczego 

Przestępczość gospodarcza           nauki prawne 
Katedra Kryminologii 
i Nauk o Bezpieczeń-
stwie 

Przestępczość przeciwko dokumentom           nauki prawne 
Katedra Kryminali-
styki 

Przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom 
sztuki 

          nauki prawne 
Katedra Kryminali-
styki 

11 Prawo karne procesowe    20 10  30   O nauki prawne 
Katedra Postępowa-
nia Karnego  

12 Język obcy     40  40 E 4 O nauki prawne   

13 

Konwersatorium  do wyboru K21:     16  16 Z 3 O     

Przestępczość nieletnich           nauki prawne 

Zakład Prawa o Wy-
kroczeniach, Karnego 

Skarbowego i Gospo-
darczego 

Przestępczość zorganizowana           nauki prawne 
Katedra Kryminologii 
i Nauk o Bezpieczeń-
stwie 

Technologie IT i cyberprzestępczość           nauki prawne 

Katedra Kryminologii 
i Nauk o Bezpieczeń-
stwie/Centrum Badań 
Problemów Prawnych 
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i Ekonomicznych Ko-

munikacji Elektro-
nicznej 

Przestępczość terrorystyczna           nauki prawne 
Katedra Doktryn Poli-
tycznych i Prawnych 

RAZEM  70 60 12 50 76 12 280 4 60  
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Dyscyplina(y) do 
której odnosi się 
przedmiot  

Jednostka organiza-

cyjna 

SEMESTR III  
zimowy 

SEMESTR IV  
letni 

1 Prawo karne wykonawcze 20 10  20 10  60 E/Z 7 O nauki prawne 
Katedra Prawa Kar-

nego Wykonawczego 

2 Prawo karne procesowe 20 10     30 E/Z 8 O nauki prawne 
Katedra Postępowa-
nia Karnego  

3 
Funkcjonowanie jednostki w warunkach izola-

cji więziennej 
20      20 E 4 O nauki prawne 

Katedra Prawa Kar-

nego Wykonawczego 

4 Prawo wykroczeń 20 10  20 10  60 E/Z 7 O nauki prawne 

Zakład Prawa o Wy-
kroczeniach, Karnego 
Skarbowego i Gospo-
darczego 

5 
Kryminalistyczna problematyka osobowych 

środków dowodowych 
 10     10 Z 2 O nauki prawne 

Katedra Kryminali-

styki 

6 Registratury policyjne i rejestry sądowe  20      20 Z 3 O nauki prawne 
Katedra Kryminologii 
i Nauk o Bezpieczeń-
stwie 

7 
Strategia bezpieczeństwa i zarządzania anty-

kryzysowego w UE 
20      20 Z 3 O nauki prawne 

Katedra Kryminologii 
i Nauk o Bezpieczeń-

stwie 

8 
Prawo karne przedsiębiorców  
i przedsiębiorstw 

12      12 Z 3 O nauki prawne 
Katedra Kryminologii 
i Nauk o Bezpieczeń-
stwie 

9 Seminarium magisterskie    12   12 24 Z 15 O nauki prawne   
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10 

Konwersatorium  do wyboru K31:  16     16 Z 3 O     

Przestępczość seksualna           nauki prawne 
Katedra Prawa Kar-
nego Wykonawczego 

Przestępczość z użyciem przemocy           nauki prawne 

Katedra Kryminologii 
i Nauk o Bezpieczeń-

stwie/Katedra Prawa 
Karnego Materialnego 

Przestępczość przeciwko środowisku           nauki prawne 

Instytut Nauk Admi-
nistracyjnych/Kate-
dra Prawa Karnego 
Materialnego 

Media a przestępczość           nauki prawne 
Katedra Prawa Kar-

nego Materialnego 

11 Symulacja rozpraw sądowych     10  10 Z 2 O nauki prawne 
Pracownia Klinicz-
nego Nauczania 

Prawa 

12 

Konwersatorium  do wyboru K41:     16  16 Z 3 O     

Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu           nauki prawne 
Katedra Prawa Kar-
nego Materialnego 

Przestępczość skarbowa           nauki prawne 

Zakład Prawa o Wy-
kroczeniach, Karnego 
Skarbowego i Gospo-

darczego 

Przestępczość przeciwko porządkowi publicz-
nemu 

          nauki prawne 

Instytut Nauk Admi-

nistracyjnych/Kate-
dra Prawa Karnego 
Materialnego 

Przestępczość kobiet           nauki prawne 
Katedra Prawa Kar-
nego Materialnego 

RAZEM  132 56 12 40 46 12 298 4 60    
  

              

1 Jeden przedmiot do wyboru, inny niż na studiach Kryminologii I stopnia         

Obowiązkowe szkolenie BHP będzie realizowane na I semestrze w formie e-learningowej, rozliczenie zaliczenia w semestrze I  (zasady odbywania zajęć uregulo-
wane 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 odby-
wania 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  oraz liczby egzaminów i ECTS  

KRYMINOLOGIA PRAWNICZA, drugiego stopnia, 
studia niestacjonarne 

wykład ćwiczenia  seminarium suma godzin 
Punkty 

ECTS 

egza-

miny 
  

I rok  120 136 24 280 60 4 
  

II rok  172 102 24 298 60 4 
  

Razem  292 238 48 578 120 8 
  

OBJAŚNIENIA 
            

Forma zaliczenia:           

E - egzamin            

Z - Zaliczenie na ocenę          
 


