
 

UCHWAŁA NR 7/2017 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku kryminologia  
na poziomie studiów pierwszego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Prawa, Administracji  
i Ekonomii kierunek kryminologia na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów kryminologia – studia pierwszego stopnia, 
profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, dziedzina nauk 
prawnych, dyscyplina naukowa prawo – zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Studia, o których mowa w ust. 1 uruchomione zostaną od roku akademickiego 
2017/2018 w formie niestacjonarnej. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 7/2017  
z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 
Wydział: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Kierunku studiów: Kryminologia 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Dziedzina nauki: nauki prawne 
Dyscyplina naukowa: prawo 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
kryminologia. 

 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na 

kierunku studiów kryminologia absolwent: 
 

(opis zakładanych efektów kształcenia) 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK* z 

uwzględnieniem 
efektów właściwych 

dla obszaru   
 

(symbole) 

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 społeczno-
patologiczne, a także rozumie relacje zachodzące 
pomiędzy prawem a zjawiskami społeczno-
patologicznymi, 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 

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 
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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_WK 
P6S_WG 

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 rozumie znaczenie wykorzystania dorobku różnych 

dziedzin nauki  do walki z przestępczością, patologiami 
społecznymi oraz zapobiegania im 

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 
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 posługuje się przynajmniej jednym specjalistycznym 
językiem obcym 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 jest świadomy konieczności ciągłego samorozwoju 

poprzez kontynuację nauki 
P6S_UW 
P6S_KK 
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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_KO 
P6S_KK 

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

P6S_UW 
P6S_KR 
P6S_KK 

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 

 
*objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S - poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 


