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Nazwa kierunku: 

Criminology and Criminal Justice. 

 

Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się: 

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice zakładają realizację efektów uczenia 

się w następujących dyscyplinach: nauki prawne, nauki socjologiczne, psychologia, nauki 

biologiczne. Dyscyplina wiodąca to nauki prawne, do której przypisanych zostało 78% 

efektów uczenia się. 

 

L. p. Dyscyplina albo dyscypliny do których odnoszą się 

efekty uczenia się 

Udział 

procentowy 

1.  nauki prawne 78% 

2. nauki socjologiczne   9% 

3.  psychologia  8% 

4. nauki biologiczne 5% 

SUMA 100% 

 

Poziom kształcenia: 

Kierunek Criminology and Criminal Justice jest prowadzony na studiach pierwszego 

stopnia. 

 

Forma studiów: 

Kierunek Criminology and Criminal Justice jest prowadzony w formie studiów 

stacjonarnych. 

 

Liczba semestrów i punktów ECTS: 
Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice trwają 6 semestrów. Program studiów 

przewiduje uzyskanie 180 punktów ECTS. 

 

Profil kształcenia: 
Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice mają profil ogólnoakademicki. 

Oznacza to, że kształcenie odbywa się w sposób obejmujący moduł zajęć służących 

zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych osadzonych w 

kontekście potrzeb i praktycznej użyteczności pozyskiwanej wiedzy teoretycznej. 

 

Tytuł zawodowy absolwenta: 

Tytuł zawodowy absolwenta studiów na kierunku Criminology and Criminal Justice: 

licencjat. Uzyskanie tego tytułu, potwierdzone dyplomem, oznacza osiągnięcie wszystkich 
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efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

założonych dla kierunku Criminology and Criminal Justice. 

Absolwent tego kierunku będzie miał poszerzoną wiedzę w obszarze zjawisk i 

procesów przyrodniczych odnoszących się do nauk penalnych. Dzięki temu będzie zdolny 

to tego, aby dokonywać obserwacji i właściwej interpretacji uniwersalnych dla różnych 

społeczeństw zjawisk pojawiających się w obszarze etiologii i fenomenologii 

przestępczości. Posiadaną wiedzę będzie wykorzystywać w celu formułowania, 

interpretowania oraz rozwiązywania podstawowych problemów związanych z kryminologią 

oraz funkcjonowaniem polskiego oraz międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. 

Przede wszystkim jednak, będzie posiadać uniwersalne umiejętności i kompetencje, 

potrzebne we współczesnym świecie. Będzie umiał samodzielnie zdobywać wiedzę, uczyć 

się i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł. Jednocześnie, 

uznając znaczenie wiedzy przy rozwiązywaniu praktycznych problemów, będzie posiadał 

doskonałe kompetencje do wypełniania nałożonych na niego zobowiązań społecznych. 

 

Ogólne cele kształcenia, w tym określenie możliwości zatrudnienia absolwentów oraz 

kontynuacji ich kształcenia: 

Ogólnym celem kształcenia na kierunku studiów Criminology and Criminal Justice jest 

poszerzenie i pogłębienie wiedzy o człowieku, przyczynach patologii społecznych i 

sposobach ich przezwyciężania. Wiedza zdobywana będzie dzięki interdyscyplinarnym 

studiom w ramach dyscyplin, do których należą: nauki prawne, nauki socjologiczne, 

psychologia, nauki biologiczne. 

Ukończenie kierunku Criminology and Criminal Justice, prócz zdobytej wiedzy i 

doświadczenia, stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia w szeroko pojętym wymiarze 

sprawiedliwości, policji, więziennictwie, strażach miejskich i gminnych, ułatwi 

wykonywanie zawodu kuratora czy mediatora i kontynuacji kształcenia przez absolwentów 

na studiach socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, prawniczych, 

ekonomicznych i innych. Prowadzenie tego kierunku w formule studiów anglojęzycznych 

otwiera również przed jego absolwentami większe możliwości zatrudnienia w 

ponadnarodowych instytucjach funkcjonujących w obszarze międzynarodowej współpracy 

policyjnej.  

Ukończenie kierunku Criminology and Criminal Justice daje dobre podstawy do 

kontynuowania nauki w formie kształcenia i samokształcenia. Absolwent może w 

szczególności kontynuować kształcenie na kierunkach pokrewnych, prowadzonych w 

ramach dyscyplin w obszarze których realizowane są efekty uczenia się. 

 

Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią Rozwoju  

Utworzenie kierunku Criminology and Criminal Justice wypływa ze świadomości rosnących 

potrzeb badawczych, edukacyjnych i kulturowych w dynamicznie rozwijającym się świecie. 

Sprawia jednocześnie, że Uniwersytet Gdański - największa uczelnia na Wybrzeżu – 

gwarantuje bogatą i różnorodną ofertę kształcenia z troską o jego najlepszą jakość. Nowy 

kierunek wpisuje się w strategię rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do 2020 roku, w której 

podkreśla się konieczność zachowania dbałości o wysoki poziom kwalifikacji absolwentów 

i ich dobre przygotowanie do kariery zawodowej w integrującej się Europie. Podnoszenie 

poziomu i jakości kształcenia będzie realizowane poprzez nieustanne aktualizowanie 

przekazywanej wiedzy w ślad za najnowszymi osiągnięciami nauki i transformacją 

systemów społecznych, uelastycznienie procesu kształcenia w kontekście zarówno doboru 

zakresu wiedzy, jak i form jej przekazywania. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
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Gdańskiego kształci cenionych specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, 

umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu społecznym i gospodarczym, wnosi również 

wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych 

problemów. Kształci w poszanowaniu zasad humanizmu, prawa, demokracji i tolerancji. 

Wspiera jednocześnie aktywność społeczną studentów oraz promuje ich rozwój 

intelektualny. Kierunek Criminology and Criminal Justice wpisuje się tym samym w misję 

i strategię rozwoju UG jako kierunek prekursorski w skali w kraju i wyjątkowy w skali 

Europy. Jego utworzeniu towarzyszy założenie, że tworzenie „Europy wiedzy” nie jest 

możliwe bez badań interdyscyplinarnych i otwarcia się także na studentów obcojęzycznych. 

Dlatego też kierunek Criminology and Criminal Justice tworzony jest jako studia 

anglojęzyczne, w oparciu współpracę krajową i międzywydziałową. 

 

Informacja o strukturze programu studiów: 
Program studiów na kierunku studiów Criminology and Criminal Justice poza informacjami 

ogólnymi obejmuje: 

 opis zakładanych efektów uczenia się (w załączeniu) 

 opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych efektów uczenia się 

(sylabusy w załączeniu) 

 plan studiów (w załączeniu) 

 

Sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się: 

Efekty uczenia się uzyskiwane w procesie kształcenia na poziomie przedmiotu 

weryfikowane będą poprzez następujące formy: egzaminy (egzamin ustny, egzamin 

pisemny opisowy, egzamin pisemny testowy), zaliczenie (zaliczenie ustne, zaliczenie 

pisemne opisowe, zaliczenie pisemne testowe), kolokwium, przygotowanie referatu, 

przygotowanie projektu (w tym projektu w postaci multimedialnej), przygotowanie 

prezentacji, a także napisanie eseju. Efekty uczenia się będą oceniane poprzez mierniki 

ilościowe, tj.: oceny z zaliczeń, kolokwiów i egzaminów, oceny z ćwiczeń, konserwatoriów, 

seminariów i innych form zajęć, ocenę aktywności studentów na zajęciach. Szczegółowe 

określenie sposobów oceny tych efektów zostało ujęte w sylabusach i jest zgodne z 

warunkami uzyskiwania zaliczeń, zawartymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu 

Gdańskiego. ułatwień w zakresie przekazywania studiowanych treści, dostosowania 

stanowisk pracy w przypadku realizacji zajęć w ramach ćwiczeń. 

 

Warunki zapewnienia realizacji programu studiów przez osoby z 

niepełnosprawnością: 

Realizacja programu studiów na kierunku Criminology and Criminal Justice nie jest w 

żadnym stopniu utrudniona dla osób z niepełnosprawnościami. Nowoczesne budynki 

Wydziału Prawa i Administracji są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

Doświadczenia Pełnomocnika Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych na Wydziale w 

zakresie stosowania narządzi ułatwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnościami 

odnoszą się do stosowania sposobów ułatwiających studiowanie, w tym np. właściwego 

stosowania zapisów Regulaminu Studiów w zakresie udzielania zgody na indywidualne 

programy studiów, stosowania ułatwień w zakresie przekazywania studiowanych treści, 

dostosowania stanowisk pracy w przypadku realizacji zajęć w ramach ćwiczeń. Dodatkowo 

należy wskazać, że studiowanie przez osoby niepełnosprawne jest przedmiotem działań 

Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego, które zajmuje się: 
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- wspieraniem studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, a także osób 

doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego 

- pomaganiem w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania 

- dbaniem o zapewnienie warunków nauki i rozwoju osobistego w przyjaznym środowisku 

akademickim 

- działaniami na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych 

- udzielaniem porad związanych z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów 

i innych form wsparcia 

- wspieraniem w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta z 

zachowaniem dyskrecji i anonimowości. 

Studentom, którzy w związku z niepełnosprawnościami mają trudności z wykonywaniem 

czynności czytania, przysługuje pomoc ze strony Pracowni Usług Cyfryzacyjnych, 

świadczącej usługi adaptacji materiałów dydaktycznych.  

 

Informacja na temat praktyk zawodowych: 

Praktyki zawodowe będą realizowane w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

Projektowanym praktykom towarzyszy założenie, że muszą być one zbieżne z profilem 

zawodowym absolwenta oraz zwiększać jego potencjał na rynku pracy. Mając na uwadze, 

że absolwenci Criminology and Criminal Justice najczęściej zatrudniani będą w szeroko 

pojętym wymiarze sprawiedliwości, przewiduje się udział studentów w dwudniowym kursie 

obejmującym przedstawienie podstawowych zasad obchodzenia się z bronią, zajęcia na 

strzelnicy umożliwiające zapoznanie się z różnymi rodzajami broni oraz jej używaniem, 

zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, zajęcia z podstaw samoobrony oraz instruktaż 

dotyczący taktyki pola walki.  

 

Zasoby kadrowe: 

Criminology and Criminal Justice powstaje jako kierunek multidyscyplinarny realizowany 

na Wydziale Prawa i Administracji w oparciu o zasoby kadrowe trzech Wydziałów 

Uniwersytetu Gdańskiego: Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych 

oraz Wydziału Biologii. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców, których dorobek 

naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne gwarantują wysoki poziom zajęć dydaktycznych. 

W gronie wykładowców, którzy zgodzili się poprawić zajęcia na kierunku Criminology and 

Criminal Justice znalazł się profesor zwyczajny, dziewięciu profesorów nadzwyczajnych 

Uniwersytetu Gdańskiego, profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej 

Akademii Nauk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, profesor 

nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szesnastu adiunktów Uniwersytetu 

Gdańskiego, adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz trójka 

asystentów Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na 

Uniwersytecie Gdańskim będą realizować 85% godzin zajęć przewidzianych na nowo 

otwieranym kierunku. Należy również wskazać, iż planowane jest, aby pewna część 

seminaryjnych – stosowanie do istniejących możliwości w zakresie współpracy 

międzynarodowej – została w najbliższych latach poprowadzona również przez 

zagranicznych profesorów wizytujących Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego, co zwiększy prestiż kierunku oraz umożliwi dalszy rozwój współpracy 

międzynarodowej. 

Wykaz osób prowadzących zajęcia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

 

Działalność naukowa lub naukowo-badawcza: 
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Pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą 

badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych, do których odnoszą się efekty uczenia się 

kierunku Criminology and Criminal Justice. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w oparciu o 

prowadzone w jednostkach badania podstawowe oraz aplikacyjne. Aktualne publikacje 

naukowe pracowników Wydziału Prawa i Administracji stanowią istotny element literatury 

podstawowej lub uzupełniającej w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Studenci mają 

stały kontakt z najnowszymi wynikami badań naukowych prowadzonych zarówno w kraju, 

jak i za granicą. 

 

Zasoby materialne – infrastruktura dydaktyczna: 

W budynku Wydziału Prawa i Administracji UG znajdują się 33 sale dydaktyczne, o łącznej 

powierzchni 1827,5 m2, o łącznej liczbie 1114 miejsc siedzących. Są to sale o zróżnicowanej 

ilości miejsc siedzących – od 20 do 60. Oprócz tego w budynku znajdują się Aula im. 

Profesora Mariana Cieślaka mająca 450 miejsc i 4 miejsca dla niepełnosprawnych, 

audytorium A – 200 miejsc, audytorium B – 300 miejsc i audytorium C – 150 miejsc. Aula, 

audytoria i część sal dydaktycznych wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. W 

szczególności istnieje możliwość prezentacji multimedialnych z komputerów stacjonarnych 

i laptopów, prezentacji z użyciem wizualizera, magnetowidu VHS i SVHS, dvd, i rzutnika 

slajdów oraz folii, płyt CD Audio i taśm magnetofonowych, tłumaczenia symultanicznego, 

nagrywania obrazu i dźwięku z kamer, korzystania z mikrofonów stacjonarnych i 

bezprzewodowych, odtwarzanie dźwięku i obrazu ze wszystkich wskazanych wyżej 

nośników, odbierania i przesyłania sygnału audio i wideo do wszystkich audytoriów. Na 

Auli i audytoriach znajdują się nowoczesne tablice multimedialne. Oprócz tego w budynku 

WPiA znajdują się 2 sale rozpraw, które umożliwiają przeprowadzanie symulacji rozpraw 

sądowych, pracownia komputerowa z 24 stanowiskami (zapewniają one dostęp do usług 

internetowych oraz korzystanie z programów prawniczych: System Informacji Prawnej Lex 

Omega, Lex Polonica i Legalis), a także pracownia kryminalistyki, na którą składają się sale 

wystawowe, dwie sale dydaktyczne, laboratorium, pracownia fotograficzna. Do dyspozycji 

studentów od tego roku pozostają również dwie dodatkowe pracownie, w których 

przeprowadzane będą symulacje oględzin miejsca zdarzenia, symulacje przesłuchań oraz 

zajęcia z użyciem wariografu, który został na te potrzeby zakupiony do Zakładu 

Kryminalistyki. 

 

Zasoby biblioteczne: 

Biblioteka Prawna UG znajduje się w gmachu Wydziału Prawa i Administracji. W jej skład 

wchodzi czytelnia ogólna, czytelnia dla pracowników naukowych, magazyn z wolnym 

dostępem oraz informatorium z salą komputerową. Zbiory biblioteczne udostępniane w 

wolnym dostępie, ustawione są w działach i poddziałach wyznaczonych przez schemat 

klasyfikacji stosowany w BG UG. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 30000 woluminów 

druków zwartych i ponad 320 tytułów czasopism. Poprzez komputery i Internet możliwy 

jest także dostęp do innych informacji m. in: baz pełnotekstowych – w tym czasopism 

elektronicznych (Legal Collection wchodząca w skład bazy EIFL EBSCO), baz 

dziedzinowych (SIP Lex Omega, Legalis, Lex Polonica, Polska Bibliografia Prawnicza, 

Rzeczpospolita- archiwum). Poza tym obok budynku WPiA znajduje się Biblioteka Główna 

Uniwersytetu Gdańskiego, w której znajdują się również zbiory prawnicze. Zbiory 

biblioteczne gromadzone są zgodnie z profilem studiów i potrzeb naukowych na Wydziale 

Prawa i  Administracji UG, zawierają zarówno polskie, jak i zagraniczne pozycje ze 

wszystkich dziedzin prawa. 
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W Bibliotece Prawnej i Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, której 

budynek sąsiaduje z Wydziałem Prawa i Administracji, znajdują się bogate zbiory książek z 

zakresu prawa karnego, w tym również znacząca ilość publikacji niemiecko i 

angielskojęzycznych. Biblioteka zapewnia też dostęp do literatury kryminologicznej, w tym 

aktualnych podręczników do kryminologii. Uruchomienie studiów na kierunku Criminology 

and Criminal Justice będzie skutkowało intensyfikacją gromadzenia książek 

anglojęzycznych z zakresu kryminologii oraz w odniesieniu do potrzeb związanym z 

kierunkiem – również z zakresu psychologii oraz nauk socjologicznych. 

Biblioteka Prawna umożliwia dostęp (w formie papierowej lub elektronicznej) do 

całości polskich czasopism prawniczych i kryminologicznych (numery bieżące i archiwalne) 

oraz do wielu renomowanych czasopism zagranicznych publikujących opracowania z 

zakresu prawa karnego i kryminologii. Dzięki temu studenci kierunku Criminology and 

Criminal Justice będą mieli możliwość zapoznawania się z wynikami najnowszych 

międzynarodowych badań naukowych w obszarze prawa karnego i kryminologii. Należy tu 

wskazać przede wszystkim takie czasopisma jak: 

– American Criminal Law Review, 

– American Journal of Criminal Law, 

– The British Journal of Criminology, 

– California Law Review, 

– Criminal Law Forum, 

– Criminal Litigation, 

– Criminology, 

– Criminology in Europe, 

– Critical Criminologist, 

– European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 

– International Journal of Law and Psychiatry, 

– International Journal of the Sociology of Law, 

– The Journal of Criminal Justice Research, 

– Journal of Criminal Law and Criminology, 

– Journal of Juvenile Law, 

– Law and Psychology Review, 

– Legal and Criminological Psychology, 

– Neue Zeitschrift für Strafrecht, Strafverteidiger, 

– Ohio State Journal of Criminal Law, 

– Revue Internationale de Droit Penal, 

– Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 

 

Opis działań związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia: 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji 

działa na podstawie Uchwały Senatu UG z 26 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Zarządzenia Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 48/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzenia 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie składu 

Uczelnianego i Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz 

zakresu powierzanych im zadań. 
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System zarządzania jakością na Wydziale Prawa i Administracji jest unormowany w 

kilkunastu aktach regulujących zasady zarówno na poziomie ogólnouczelnianym, jak i 

wydziałowym. Częściowa decentralizacja ma na celu zarówno pełniejsze uwzględnienie 

specyfiki kształcenia na Wydziale, jak i skuteczniejszą weryfikację realizacji ustanowionych 

rozwiązań instytucjonalnych. Z treści tych aktów wynika czytelny podział kompetencji 

pomiędzy organy działające na szczeblu Rektora, Prorektorów, Uczelnianego Zespołu do 

spraw zapewnienia jakości kształcenia, senackiej komisji ds. kształcenia, jak i na szczeblu 

organów i instytucji wydziałowych, w tym Wydziałowego Zespołu do spraw zapewnienia 

jakości kształcenia. System podejmowania decyzji odnoszących się zarządzania jakością 

uwzględnia także obecność i wpływ poszczególnych interesariuszy wewnętrznych i 

zewnętrznych. Stałym punktem odniesienia dla wszystkich podejmowanych w tym obszarze 

działań są nie tylko formalne wymogi ustawowe oraz wynikające z aktów wewnątrz 

uczelnianych, lecz także skonkretyzowana koncepcja kształcenia, którą realizuje Wydział 

Prawa i Administracji. Koncepcja ta uwzględnia aktualny stan prawny. 

Za zarządzanie jakością odpowiada Wydziałowy Zespół do spraw zapewnienia 

jakości kształcenia, w skład którego wchodzą: Prodziekan ds. studiów stacjonarnych jako 

przewodniczący, przedstawiciel młodszych pracowników naukowych, przedstawiciel 

samorządu studentów oraz pracownik dziekanatu odpowiedzialny za elektroniczną obsługę 

procesu dydaktycznego. Działania zespołu są koordynowane przez Radę Wydziału. Organ 

ten jest równocześnie władny  podejmować decyzje związane z jakością kształcenia. 

Spójność z przedsięwzięciami na poziomie ogólnouczelnianym zapewnia udział, 

wskazanego przez Dziekana, przedstawiciela Wydziału w pracach Uczelnianego Zespołu do 

spraw zapewnienia jakości kształcenia, a także składanie temu Zespołowi corocznego 

sprawozdania przez Wydziałowy Zespół. Sprawozdanie takie jest równocześnie 

przedstawiane Radzie Wydziału. Do zadań Wydziałowego Zespołu należy m.in. okresowy 

przegląd planów i programów nauczania pod kątem ich zgodności z obowiązującymi 

standardami, celami kształcenia i profilem absolwenta. Za opracowywanie nowych oraz 

aktualizację istniejących planów i programów nauczania odpowiedzialna jest Rada 

programowa kierunku. Natomiast Uczelniany Zespół do spraw zapewnienia jakości 

kształcenia w swoich kompetencjach ma m.in.: gromadzenie informacji dotyczących 

wydziałowych zasad i procedur związanych z oceną nauczycieli akademickich oraz z 

funkcjonowaniem jednostek administracyjnych wykonujących czynności na rzecz jakości 

kształcenia, a także zbieranie i analizowanie danych z badań ankietowych, w których jakość 

kształcenia oceniają studenci. Ponadto, Uczelniany Zespół uczestniczy w pozyskiwaniu 

nowych akredytacji oraz wspiera działania na rzecz uzyskiwania jak najlepszych wyników 

w procedurze akredytacyjnej poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na 

Uniwersytecie Gdańskim. Informację na w/w tematy otrzymuje corocznie Rektor UG oraz 

Senat UG.              

Efektem współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami i instytucjami 

uczestniczącymi w procesie decyzyjnym jest sprawozdanie o działaniach dotyczących 

jakości kształcenia na poszczególnych wydziałach przygotowywane przez Uczelniany 

Zespół do spraw zapewnienia jakości kształcenia. W odniesieniu do Wydziału Prawa i 

Administracji sprawozdania za dany rok akademicki wskazują na liczbę odbytych hospitacji 

zajęć dydaktycznych i dyżurów nauczycieli akademickich (konsultacje) oraz związanych z 

tym ustaleń i ich przekazaniu zarówno osobom prowadzącym zajęcia i dyżury, jak i ich 

przełożonym, a także na wyniki przeprowadzonych ankiet. W ramach zarządzania jakością 

są upowszechniane nowe rozwiązania, wpływające na jakość kształcenia, a ich realizacja 

poddana jest bieżącej, wymiernej weryfikacji. Wśród nich zwracają uwagę instrumenty z 



8 
 

zakresu organizacji procesu dydaktycznego, w tym wzór opisu prowadzonych przedmiotów 

[sylabus] poprzez opracowanie dla wszystkich zajęć dydaktycznych nowych sylabusów, 

zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i uwzględniających punktację ECTS. 

Dopełnieniem są, już uwzględnione przez Wydział, zasady dotyczące dokumentów 

wymaganych przy opiniowaniu dla Senatu UG wniosków o zatwierdzanie programu studiów 

zgodnego z Polską Ramą Kwalifikacji oraz określenia tej części programu studiów na danym 

kierunku w postaci zajęć dydaktycznych, który wymaga bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów w UG . W ramach organizacji procesu kształcenia i jego jakości 

istotne są również stosowane na Wydziale procedury dotyczące czasu pracy dziekanatów i 

odbywania dyżurów (konsultacji) przez wszystkich nauczycieli akademickich, nakierowane 

na uwzględnienie potrzeb również studentów studiów niestacjonarnych. 

Równie istotna jest sprawność procesu dydaktycznego w kwestiach podstawowych - 

stąd starania o zapewnienie dostępności dla studentów zarówno pracowników 

administracyjnych (dziekanaty) jak i naukowo-dydaktycznych oraz korzystanie z nowych 

technologii. Ta ostatnia pozwala nie tylko na transparentność podejmowanych działań oraz 

zagwarantowanie studentowi szybkiej i pełnej informacji, lecz umożliwia również 

Wydziałowemu Zespołowi ds. zapewnienia jakości kształcenia bieżący monitoring sytuacji 

związanej z obsługą procesu dydaktycznego. W dalszej kolejności staje się to podstawą 

oceny samego systemu, jak i jego zarządzania. Na uwagę zasługuje także okoliczność, iż 

rozwiązaniami z zakresu zarządzania jakością i ich efektami są objęci wszyscy studenci 

Wydziału. 

Na Wydziale konsekwentnie monitorowane są również kwestie: kwalifikacji 

naukowych osób prowadzących seminaria magisterskie i licencjackie oraz wykłady do 

wyboru, a także liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową 

promotor lub promotor pomocniczy. Ponadto system okresowych ocen nauczycieli 

akademickich, weryfikowany jest zarówno rozwój naukowy osób prowadzących zajęcia ze 

studentami, jak i prawidłowość wykonywania przez nie obowiązków dydaktycznych. 

Należy również wskazać na szybko rozbudowywaną grupę studiów podyplomowych, 

których profil dostosowywany jest do aktualnych potrzeb definiowanych również przy 

udziale interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych (uruchomienie poszczególnych 

studiów i opracowanie treści ich programów poprzedza analiza zewnętrznego 

zapotrzebowania na dany rodzaj oferty edukacyjnej). Podobnie przedstawia się związana, z 

internacjonalizacją procesu kształcenia, kwestia zajęć prowadzonych w ramach czterech 

szkół prawa (amerykańskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego).              

Podjęte przez Wydział działania zmierzają do stymulacji innowacyjności 

kształcenia, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnej realizacji wszystkich podstawowych 

powinności wydziału w zakresie jakości bieżącego kształcenia. W procesie tym uczestniczy 

wielu interesariuszy co przyczynia się do efektywności podejmowanych działań 

nakierowanych na ich realne potrzeby. Kompleksowa ocena tych działań staje się corocznie 

przedmiotem dyskusji i stanowiska Rady Wydziału, która stoi na straży kontynuowania 

działań mających na celu podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale.  

 

Sposób uwzględnienia wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów: 

Monitorowaniem losów absolwentów zajmuje się Uczelniany Zespół do spraw Zapewniania 

Jakości Kształcenia oraz Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego. Wspomniane Biuro Karier 

jest  agencją pośrednictwa pracy (Certyfikat z dnia 20.12.2005 nr 2259/1a wydany przez 

Marszałka Województwa Pomorskiego) i centrum praktyk studenckich.  Do jego zadań 
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należy m.in. stałe monitorowanie zawodowych karier absolwentów wszystkich kierunków 

prowadzonych na uczelni 

 

Sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się z 

potrzebami rynku pracy: 

Na Wydziale Prawa i Administracji funkcjonuje również Wydziałowy Zespół ds. 

Zapewniania jakości Kształcenia, który wraz z zespołem dziekańskim stale monitorują 

potrzeby rynku pracy. Regularnie podejmowane są inicjatywy spotkań z przedstawicielami 

praktyki, w ramach których następuje wymiana informacji oraz propozycji doskonalenia 

treści programowych w celu właściwej korelacji efektów uczenia się z oczekiwaniami 

pracodawców i potrzebami rynku racy. 

 

Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi, podmiotami gospodarczymi 

– np. pracodawcami, przy opracowywaniu programu studiów dla kierunku 

Criminology and Criminal Justice 

W trakcie opracowywania programu studiów, w tym formuły praktyk zawodowych na 

kierunku Criminology and Criminal Justice odbyto spotkania z przedstawicielami 

interesariuszy zewnętrznych. Wykorzystane zostały również zebrane już doświadczenia, 

którymi zaowocowało otwarcie studiów  I oraz II stopnia na kierunku kryminologia. 

Uwzględniono więc w szczególności doświadczenia i wnioski z konferencji naukowych, w 

których uczestniczyli przedstawiciele np. Służby Więziennej. Współpraca ze wspomnianą 

Służbą skutkowała powołaniem z aktywnym udziałem pracowników Wydziału, oddziału 

terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, dzięki czemu stworzono stałą 

platformę aktywnej współpracy ze Służbą Więzienną. W tworzeniu programu włączono 

również przedstawicieli praktyki prawniczej – sędziów, adwokatów oraz radców prawnych. 

Przy projektowaniu praktyk zawodowych nawiązana została współpraca z podmiotami 

zewnętrznymi, które deklarują gotowość zapewnienia fachowej kadry do prowadzenia 

opisanych wcześniej praktyk zawodowych; przeprowadzono m.in. spotkanie z 

przedstawicielem Klubu Strzelecko-Kolekcjonerskiego Perkun w Miszewku, posiadającego 

licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Przy konstruowaniu treści 

programowych wykorzystano również doświadczenia nabyte przy tworzeniu studiów na 

kierunku kryminologia, w szczególności wiedzę nabytą w trakcie dotychczasowej 

współpracy z podmiotami prywatnymi, uzyskaną także w wyniku wcześniejszych spotkań 

na których konsultowano treści programowe, możliwość współpracy naukowej, organizację 

praktyk studenckich oraz wspólnych konferencji i szkoleń. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE 

POZIOM STUDIÓW: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

PROFIL STUDIÓW: OGÓLNOAKADEMICKI 

 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

SYMBOL 

charakterystyk 

poziomów PRK 

 

Uniwersalna 
charakterystyka 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 
się dla 

kwalifikacji na 

poziomie 6 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacyjnej 

(wiedza, 
umiejętności, 

kompetencje 

społeczne) 

 

SYMBOL  charakterystyk 

efektów kształcenia 

 

Kierunkowa charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji  

na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej 

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) 

 

Przedmioty realizujące dany 

efekt kształcenia 

 

WIEDZA 
 

 

 

 

 

 

P6U _W 

 
P6S_WG Crim_WG01 

Ma elementarną wiedzę o charakterze nauk prawnych oraz związanych z naukami 

penalnymi, ich miejscu w systemie nauk i wzajemnych relacjach. 

Introduction to 

Criminology and Criminal 

Justice System  

Introduction to 

Jurisprudence 

ABC IT 

Basics of Rhetoric 

Intercultural comunication  

Law ABC 

ABC Entrepreneurship  

Social Responsibility  
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P6U _W P6S_WG Crim_WG02 
Ma poszerzoną wiedzę o zbiorze elementarnych faktów, prostych pojęć oraz zależności 

między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi i społecznymi w zakresie nauk penalnych. 

Comparative Law 

Substantive Criminal Law 

Biological Aspects of 

Human Behaviour 

Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

Criminological Research 

Methods 

System of Penal Measures 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 

Basics of Forensic 

Medicine 

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 

European Criminal Law 

Forensic Science 

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights 

Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental 

Criminology 

WDW Module 1- sem. III  

WDW Module 2- sem. IV 
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P6U  W P6S  WG Crim_WG03 

Ma podstawową wiedzę dot. faktów i pojęć oraz zależności między wybranymi zjawiskami 

przyrodniczymi, społecznymi i w sferze wytworów ludzkiej myśli, w szczególności w 

perspektywie uwarunkowań prawnych związanych z problematyką czynu zabronionego.  

Criminal Biology 

Substantive Criminal Law 

System of Penal Measures 

Basics of Forensic 

Medicine  

Criminal Procedure 

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights 

Optional Lecture 1  

P6U_W P6S_WG Crim_WG04 

ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych 

(kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych 

elementach.  

Comparative Law 

Substantive Criminal Law 

Biological Aspects of 

Human Behaviour 

Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

Criminological Research 

Methods 

System of Penal Measures 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 

Basics of Forensic 

Medicine 

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 

European Criminal Law 

Forensic Science 
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Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights 

Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental 

Criminology 

P6U  W 
P6S  WK 

 
Crim_WK05 

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych i informacji, właściwe dla 

kierunku kryminologia oraz dziedzin z nią powiązanych. 

Criminal Biology 

Criminological Research 

Methods 

Basics of Forensic 

Medicine 

Forensic Science 

Diploma Seminar 

P6U_W P6S_WG Crim_WG06 
Ma uporządkowaną oraz rozszerzoną wiedzę na temat norm i zasad panujących w 

strukturach i instytucjach związanych z kryminologią. 

Introduction to 

Criminology and Criminal 

Justice System 

Comparative Law 

Introduction to 

Jurisprudence 

Substantive Criminal Law 

Biological Aspects of 

Human Behaviour 

Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

Criminological Research 

Methods 

System of Penal Measures 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 
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Basics of Forensic 

Medicine 

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 

European Criminal Law 

Forensic Science 

Civil Law and Victims 

Compensation  

Human Rights  

Seminar – Case Law  

Restorative Justice  

Policy and Crime 

Prevention  

Philosophy of Law  

Environmental 

Criminology 

P6U_W P6S_WG Crim_WG07 
ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym 

struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach 

Introduction to 

Criminology and Criminal 

Justice System 

Comparative Law 

Introduction to 

Jurisprudence 

Substantive Criminal Law 

Biological aspects of 

human behaviour 

Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

Criminological Research 

Methods 

System of Penal Measures 
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Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 

Basics of Forensic 

Medicine 

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 

European Criminal Law 

Forensic Science 

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights 

Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental 

Criminology 

P6U_W P6S_WG Crim_WG08 

Zna podstawy metod obliczeniowych oraz podstawy technik 

informatycznych stosowanych do rozwiązywania typowych 

problemów z zakresu dziedzin nauki i  dyscyplin naukowych, 

właściwych dla nauk penalnych. 

Criminological Research 

Methods 

P6U_W P6S_WG Crim_WG09 Rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze odnoszące się do nauk penalnych. 

Criminal Biology 

Biological Aspects of 

Human Behaviour 

Basics of Forensic 

Medicine 

Forensic Science 

Environmental 

Criminology 
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P6U_W P6S_WG Crim_WG010 

Rozumie i posługuje się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
Academic Language 

UMIEJĘTNOŚCI 

P6U_W P6S_UW Crim_UW01 

Potrafi dokonać obserwacji i właściwej interpretacji uniwersalnych dla różnych 

społeczeństw zjawisk pojawiających się w obszarze etiologii i fenomenologii 

przestępczości, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności kryminologii. 

Introduction to 

Criminology and Criminal 

Justice System 

ABC IT 

Basics of Rhetoric 

Intercultural comunication  

Law ABC 

ABC Entrepreneurship  

Social Responsibility  

Introduction to 

Jurisprudence 

Substantive Criminal Law 

Biological aspects of 

human behaviour  

Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

System of Penal Measures 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 

Basics of Forensic 

Medicine 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 

European Criminal Law 

Forensic Science  

Civil Law and Victims 

Compensation 
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Human Rights  

Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental 

Criminology 

Diploma Seminar 

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

WDW Module 1- sem.III 

WDW Module 2- sem. IV 

Optional Lecture 1 

P6U_W P6S_UW Crim_UW02 

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu kryminologii oraz powiązanych z nią 

dyscyplin naukowych w celu formułowania i interpretowania podstawowych problemów 

teoretycznych związanych z kryminologią, a także z funkcjonowaniem krajowego oraz 

międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. 

 

 

Introduction to 

Criminology and Criminal 

Justice System 

Comparative Law 

Introduction to 

Jurisprudence 

Criminal Biology 

Substantive Criminal Law 

Biological aspects of 

human behaviour  

Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

System of Penal Measures 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 

Basics of Forensic 

Medicine 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 
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Penology 

Victimology 

European Criminal Law 

Forensic Science  

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights  

Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental 

Criminology 

Diploma Seminar 

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

P6U_U P6S_UU Crim_UU03 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, uczyć się i rozwijać swoje profesjonalne 

umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych 

technologii. 

Comparative Law 

Substantive Criminal Law 

Biological aspects of 

human behaviour  

Criminological Research 

Methods  

System of Penal Measures 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 

Basics of Forensic 

Medicine 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 

European Criminal Law 
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Forensic Science  

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights  

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental 

Criminology 

Diploma Seminar 

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

Seminar – Case Law 

P6U_W P6S_UW Crim_U04 

Ma podstawowe umiejętności w zakresie obserwowania, diagnozowania, racjonalnego 

oceniania uniwersalnych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań. 

Criminal Biology  

Biological aspects of 

human behaviour  

Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

P6U_W P6S_UW Crim_UW05 
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania typowych problemów 

odnoszących się do praktyki funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

Introduction to 

Criminology and Criminal 

Justice System 

Comparative Law 

Introduction to 

Jurisprudence 

Substantive Criminal Law 

System of Penal Measures 

Maritime Criminal Law 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 
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European Criminal Law 

Forensic Science  

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights  

Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental 

Criminology 

Diploma Seminar 

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

 

P6U_W P6S_UW Crim_UW06 

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do tego, aby dostrzec i analizować dylematy 

moralne jaki i prawne w pracy zawodowej związanej z funkcjonowaniem krajowego i 

międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości . 

Introduction to 

Criminology and Criminal 

Justice System 

Introduction to 

Jurisprudence 

Substantive Criminal Law 

System of Penal Measures 

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

European Criminal Law 

Human Rights  

Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 
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Diploma Seminar 

 

P6U_W P6S_UW Crim_UW07 

Przy rozwiązywaniu zadań potrafi dokonać właściwego wyboru źródeł informacji, w 

szczególności posiada umiejętności w zakresie gromadzenia literatury oraz orzecznictwa z 

poszczególnych obszarów nauk prawnych oraz umiejętności dokonania krytycznej analizy 

zgromadzonych informacji. 

Criminological Research 

Methods  

Seminar – Current Issues 

in Criminal Justice 

Seminar – Case Law 

Diploma Seminar 

P6U_K P6S_UK Crim_UK8 

Potrafi w podstawowym zakresie formułować wypowiedzi z użyciem specjalistycznej 

terminologii charakterystycznej dla kryminologii oraz dyscyplin z nią powiązanych, 

przedstawiać w tym zakresie opinie, stanowiska oraz dyskutować o nich. 

Introduction to Criminology 

and Criminal Justice System 

Comparative Law 

Introduction to 

Jurisprudence 

Substantive Criminal Law 

Biological aspects of human 

behaviour  

Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

Criminological Research 

Methods  

System of Penal Measures 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 

Basics of Forensic Medicine 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 

European Criminal Law 

Forensic Science  

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights  
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Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental Criminology 

Diploma Seminar 

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

P6U_W P6S_UO  Crim_UW9 

Ma umiejętność samodzielnej organizacji i planowania pracy indywidualnej w ramach 

prowadzonych badań w obrębie nauk penalnych. Jednocześnie posiada umiejętność 

zespołowego rozwiązywania problemów w ramach realizacji prostych badań w obrębie 

kryminologii.  

 

Criminological Research 

Methods  

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

Diploma Seminar 

Seminar – Case Law 

P6U_K P6S_UK Crim_UK10 

Posiada umiejętności językowe w zakresie czytania, pisania, mówienia i słuchania na 

poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala 

mu na stosowanie języka obcego w sytuacjach formalnych, np. w  nowoczesnym środowisku 

pracy, a także nieformalnych. 

Academic Language  

KOMPETENCJE 

P6U_K P6S_KK Crim_KK01 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę uczenia 

się przez całe życie. 

Introduction to Criminology 

and Criminal Justice System 

Comparative Law 

Introduction to 

Jurisprudence 

Substantive Criminal Law 

Criminological Research 

Methods  

ABC IT 

Basics of Rhetoric 

Intercultural communication  

Law ABC 

ABC Entrepreneurship  

Social Responsibility  
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Biological aspects of human 

behaviour  

Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

System of Penal Measures 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 

Basics of Forensic Medicine 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 

European Criminal Law 

Forensic Science  

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights  

Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental Criminology 

Diploma Seminar 

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

WDW Module 1- sem. III 

WDW Module 2- sem. IV 

Optional Lecture 1 

P6U_K P6S_UK Crim_KU02 

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach 

związanych z szeroko pojętą kryminologią oraz wymiarem sprawiedliwości, jednocześnie 

jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w 

kryminologii. 

Comparative Law 

Substantive Criminal Law 

Biological aspects of human 

behaviour  
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Criminology II – Psycho 

Theories of Crime 

Criminological Research 

Methods  

System of Penal Measures 

Criminology III – Social 

Theories of Crime 

Maritime Criminal Law 

Basics of Forensic Medicine 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 

European Criminal Law 

Forensic Science  

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights  

Seminar – Case Law 

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental Criminology 

Diploma Seminar 

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

P6U_K P6_KK Crim_KK03 
Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi określić priorytety w pracy oraz 

odpowiednio rozplanować pracę. 

Criminal Biology 

Criminological Research 

Methods  

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

Seminar – Case Law 

Diploma Seminar 
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P6U_K P6S_KR Crim_KR04 
Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą 

pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań. 

Criminal Biology 

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

Human Rights  

Seminar – Case Law 

Philosophy of Law 

Diploma Seminar 

P6U_K P6S_KR Crim_KR05 
Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w pracy kryminologa, innej pracy powiązanej 

z kryminologią oraz w instytucjach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. 

Criminological Research 

Methods 

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

Human Rights  

Philosophy of Law 

Diploma Seminar 

P6U_K P6S_KK Crim_KK06 
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich, prawnych i 

gospodarczych związanych ze studiowanym kierunkiem. 

Criminological Research 

Methods 

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

Human Rights  

Seminar – Case Law 

Philosophy of Law 

Diploma Seminar 

P6U_K P6S_KK Crim_KK07 

Ma świadomość konieczności poszerzania kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak 

również doskonali umiejętności, potrafi samodzielnie wyznaczać kierunki własnego 

rozwoju i kształcenia. 

Introduction to Criminology 

and Criminal Justice System 

Comparative Law 

Introduction to 

Jurisprudence 

Substantive Criminal Law 

System of Penal Measures 

Maritime Criminal Law 

Criminal Procedure 

International Criminal 

Justice 

Penology 

Victimology 
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Criminological Research 

Methods 

European Criminal Law 

Forensic Science  

Civil Law and Victims 

Compensation 

Human Rights  

Restorative Justice 

Policy and Crime 

Prevention 

Philosophy of Law 

Environmental Criminology 

Diploma Seminar 

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

P6U_K P6S_KO Crim_KO8 

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w realizacji indywidualnych jak i zespołowych działań w zakresie 

kryminologii oraz nauk pokrewnych. 

Criminological Research 

Methods 

Seminar – Current Issues in 

Criminal Justice 

Seminar – Case Law 

Diploma Seminar 
 



ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS

w ćw przedmiot w ćw przedmiot w ćw przedmiot w ćw sem przedmiot w ćw sem przedmiot w ćw sem przedmiot

1.
Introduction to Criminology and 

Criminal Justice System
Podstawy kryminologii i systemu wymiaru sprawiedliwości 1 30 0 7 30 7

2. Optional Lecture 1 Wykład do wyboru 1 1 20 0 4 20 4

3. Comparative Law Prawo porównawcze 1 15 0 4 15 4

4. Introduction to Jurisprudence Wstęp do wiedzy o państwie i prawie 1 15 0 4 15 4

5. Academic language Język obcy 1 0 30 3 30 3

6. ABC IT ABC IT 1 20 1 20 1

7. Criminal Biology Biologia kryminalna 1 30 10 7 40 7

8. Substantive Criminal Law Prawo karne materialne 2 30 20 9 50 9

9. Biological Aspects of Human Behavior Biologiczne mechanizmy zachowaniaczłowieka 2 30 0 5 30 5

10.
Criminology II- Psychological theories 

of crime
Kryminologia II - psychologia kryminalna 2 30 0 6 30 6

11. Cryminological Research Methods Metodologia badań kryminalnych 2 10 30 5 40 5

12. Academic language Język obcy 2 0 30 3 30 3

13. Basics of Rhetoric Podstawy retoryki 2 15 2 15 2

14. Physical Training Wychowanie fizyczne 2 0 30 0 30 0

15. System of penal measures System środków reakcji karnej 3 30 0 5 30 5

16.
Criminology III - Social Theories of 

Crime 
Kryminologia III - socjologia kryminologiczna 3 30 0 5 30 5

17. Maritime Criminal Law Morskie prawo karne 3 20 0 3 20 3

16. The Basics of Forensic Medicine Podstawy medycyny sądowej 3 20 10 5 30 5

17. Optional module 1 Moduł WDW 1 3 15 0 3 15 3

18. Optional module 1 Moduł WDW 1 3 15 0 3 15 3

19. Intercultural comunication Komunikacja Międzykulturowa 3 15 0 2 15 2

20. Academic language Język obcy 3 0 30 3 3

21. Law ABC ABC Prawa 3 0 20 1 20 1

22. Physical Training Wychowanie fizyczne 3 0 30 0 30 0

23.
Seminar - Current Issues in Criminal 

Justice

Seminarium - aktualne problemy wymiaru 

sprawiedliwości
4 0 0 30 3 30 3

24. Criminal Procedure Prawo karne procesowe 4 30 20 0 6 50 6

25. International Criminal Justice Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości 4 30 10 0 4 40 4

26. Penology Penologia 4 30 0 0 3 30 3

27. Optional module 2 Moduł WDW 2 4 15 0 0 3 15 3

28. Optional module 2 Moduł WDW 2 4 15 0 0 3 15 3

29. Victimology Wiktymologia 4 30 0 0 3 30 3

30. Academic language Język obcy 4 0 30 0 3 30 3

31. ABC Entrepreneurship ABC Przedsiębiorczości 4 0 20 0 1 20 1

32. Internships Praktyki zawodowe 4 0 15 0 1 15 1

33. European Criminal Law Europejskie prawo karne 5 30 15 0 5 45 5

34. Forensic Science Kryminalistyka 5 20 10 0 3 30 3

35. Civil Law and Victims Compensations 
Prawo cywilne i kompensata dla ofiar 

przestępstw
5 20 0 0 3 20 3

36. Human Rigths Prawa człowieka 5 30 15 0 5 45 5

37. Diploma Seminar Seminarium dyplomowe 5 0 0 30 9 30 9

38. Academic English język angielski akademicki 5 0 10 0 1 10 1

39. Seminar-Case Law Seminarium - orzecznictwo 5 0 0 20 4 20 4

40. Restorative Justice Sprawiedliwość naprawcza 6 20 0 0 4 20 4

41. Policy and Crime Prevention
Polityka karna i przeciwdziałanie 

przestępczości 
6 20 0 0 4 20 4

42. Philosophy of Law Filozofia prawa 6 20 0 0 4 20 4

43. Environmental Criminology
Kryminologiczne aspekty ochrony 

środowiska
6 20 0 0 3 20 3

44. Social Responsibility Odpowiedzialność społeczna 6 10 0 0 1 10 1

45. Diploma Seminar Seminarium dyplomowe 6 0 0 30 14 30 14

130 40 30 115 110 30 145 90 30 150 95 30 30 100 50 50 30 90 0 30 30 1195 180

30 30 30 30 30 30

395 60 480 60 320 60

Legenda:

E - egzamin

ZO - zalicznie na ocenę

Z - zaliczenie na zal

W - wykład

ćw - ćwiczenia audytoryjne

Sem - seminarium dyplomowe

* Szkolenie BHP przewidziane jest e-learningowo dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na kierunku Kryminologia

* Szkolenie biblioteczne przewidziane jest e-learningowo dla studentów chcących korzystać z biblioteki

Przedmiot w języku pol.

GODZINY: ECTS:

RAZEM I ROK RAZEM II ROK RAZEM III ROK

GODZINY: ECTS: GODZINY: ECTS:

245 200 120

RAZEM:

RAZEM: 170 225 235

GODZINYGODZIN GODZINY GODZINY

4 semestr 5 semestr 6 semestr

E ZO Z
GODZIN GODZIN

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKAD. 2019/2020
Załącznik nr 4 (wymagany do wniosku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o przedstawiony program kształcenia)

Wydział: Prawa i Administracji

Kierunek: CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia anglojęzyczny

Lp. Przedmiot w języku ang. kod

forma zal. po 

semestrze

I rok - rok akad. 2019/2020 II rok - rok akad. 2020/2021 III rok - rok akad. 2021/2022

Razem 

godz.

Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr 3 semestr
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