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UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Wydział Prawa i Administracji 

Kierunek KRYMINOLOGIA 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

O PROGRAMIE STUDIÓW 

DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 

Nazwa kierunku: 

Kryminologia (studia I stopnia, studia II stopnia) 

 

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

 

Studia I stopnia 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Kryminologia zakładają realizację efektów 

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

biologiczne, nauki socjologiczne, językoznawstwo, nauki medyczne, ekonomia i 

finanse, z których dyscyplina nauki prawne jest dyscypliną wiodącą. 

 

L.p. Nazwa dyscypliny Udział procentowy 

1. nauki prawne 63,89% 

2. psychologia 17,22% 

3. nauki biologiczne 6,11% 

4. nauki socjologiczne 5,56% 

5. językoznawstwo 3,33% 

6. nauki medyczne 2,78% 

7. ekonomia i finanse 1,11% 

SUMA 100% 
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Studia II stopnia 

Studia drugiego stopnia na kierunku Kryminologia zakładają realizację efektów 

uczenia się w następujących dyscyplinach: nauki prawne, nauki biologiczne, 

psychologia, nauki chemiczne, pedagogika, nauki socjologiczne, językoznawstwo, 

nauki medyczne, nauki fizyczne, z których dyscyplina nauki prawne jest dyscypliną 

wiodącą. 

L.p. Nazwa dyscypliny Udział procentowy 

1. nauki prawne 62,5% 

2. nauki biologiczne 8,33% 

3. psychologia 6,67% 

4. nauki chemiczne 5,83% 

5. pedagogika 4,17% 

6. nauki socjologiczne 4,17% 

7. językoznawstwo 3,33% 

8. nauki medyczne 2,5% 

9. nauki fizyczne 2,5% 

SUMA 100% 

 

 

Poziom kształcenia: 

 Kierunek Kryminologia jest prowadzony jako studia pierwszego i drugiego 

stopnia. W ramach studiów drugiego stopnia proces kształcenia realizowany jest na 

dwóch odrębnych ścieżkach- kryminologicznej i kryminalistycznej. 

 

Forma studiów: 

 Kierunek Kryminologia jest prowadzony w formie studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych. 

 

Liczba semestrów i punktów ECTS: 

 Studia na kierunku Kryminologia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, w 

ramach których absolwenci uzyskują łącznie 180 punktów ECTS. 
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 Studia na kierunku Kryminologia drugiego stopnia trwają 4 semestry, w ramach 

których absolwenci uzyskują łącznie 120 punktów ECTS (zarówno na ścieżce 

kryminalistycznej i kryminologicznej). 

 

 

Profil kształcenia: 

 Studia na kierunku Kryminologia mają profil ogólnoakademicki, co oznacza, 

że zajęcia związane są z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie 

lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze 

większym niż 50% punktów ECTS ogólnej liczby punktów ECTS określonych w programie 

studiów i uwzględniają udział studentów w zajęciach przygotowujących do 

prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności. 

 

Tytuł zawodowy absolwenta 

 Tytuł zawodowy absolwenta studiów na kierunku Kryminologia uzależniony jest 

od poziomu studiów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy 

licencjata. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra.   

 Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia ich 

do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (w tym studia kryminologiczne 

drugiego stopnia), a także do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.  

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach 

podyplomowych oraz w szkole doktorskiej, w tym w zakresie prawa. 

 

Ogólne cele kształcenia, w tym określenie możliwości zatrudnienia absolwentów oraz 

kontynuacji ich kształcenia: 

 Ogólnym celem kształcenia na kierunku studiów Kryminologia 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 Kryminologia, prócz zdobytej wiedzy i doświadczenia, 

stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia w szeroko pojętym wymiarze 
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sprawiedliwości, policji, więziennictwie, strażach miejskich i gminnych, ułatwi 

wykonywanie zawodu kuratora czy mediatora i kontynuacji kształcenia przez 

absolwentów studiów socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, 

prawniczych, ekonomicznych i innych. Ukończenie tego kierunku daje też 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 Kryminologia na studiach pierwszego stopnia w 2013 r. 

wypływało ze świadomości rosnących potrzeb badawczych, edukacyjnych i 

kulturowych w dynamicznie rozwijającym się świecie. Otwarcie kierunku okazało się 

wielkim sukcesem. W pierwszym roku naboru na studia na kierunku Kryminologia padł 

rekord rekrutacyjny w skali całego Uniwersytetu. O przyjęcie na studia ubiegały się 

średnio aż 44 osoby na jedno miejsce. Od tej pory do dnia dzisiejszego kierunek 

Kryminologia cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatów i utrzymuje się w 

pierwszej 10. najpopularniejszych kierunków studiów na Uniwersytecie Gdańskim. W 

czasie rekrutacji na jedno miejsce przypada co roku ok. 8-10 kandydatów. Można to 

uznać za potwierdzenie, że kierunek jest potrzebny, a opinie i oceny o oferowanej  

na kierunku ofercie edukacyjnej – wysokie. 

 Kierunek Kryminologia z jednej strony wpisuje się w strategię rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego, z drugiej – stanowi wykorzystanie zasobów uczelni, której 

misją jest zapewnianie bogatej i różnorodnej oferty kształcenia w powiązaniu z troską 

o jej najwyższą jakość. Strategia rozwoju UG akcentuje konieczność dbałości o wysoki 

poziom kwalifikacji absolwentów uczelni oraz ich dobre przygotowanie do kariery 

zawodowej w integrującej się Europie. Tworzenie „Europy Wiedzy” nie jest możliwe bez 

badań interdyscyplinarnych. Mając tego pełną świadomość Wydział zdecydował się 

na stworzenie, w oparciu o współpracę międzywydziałową, międzyuczelnianą oraz z 

interesariuszami zewnętrznymi prekursorskiego w skali kraju kierunku studiów 

Kryminologia. Program studiów na kierunku Kryminologia stanowi autorskie i oryginalne 

rozwiązanie. Podczas formułowania kierunkowych efektów kształcenia inspirowano 

się rozwiązaniami europejskimi i północnoamerykańskimi w zakresie kształcenia na 

kierunku Kryminologia. 
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Informacja o strukturze programu studiów: 

Studia na kierunku trwają 3 lata (6 semestrów) w odniesieniu do studiów 

pierwszego stopnia oraz 2 lata (4 semestry) w odniesieniu do studiów drugiego stopnia. 

W celu ukończenia studiów pierwszego stopnia program studiów przewiduje uzyskanie 

180 punktów ECTS, a drugiego stopnia – uzyskanie 120 punktów ECTS. Studia na 

kierunku Kryminologia mają profil ogólnoakademicki. 

Programy studiów dla kierunku Kryminologia są udostępniane w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej WPiA. Szczegółowe treści kształcenia są 

sformułowane w sylabusach do poszczególnych przedmiotów, przez pracowników 

prowadzących dany przedmiot. Treści te, co widać szczególnie w przypadku oferty 

wykładów do wyboru, należą do kręgu zainteresowań naukowych i przedmiotu 

badań wykładowców co ma pozytywny wpływ na poziom kształcenia oraz zapewnia 

aktualność jego treści. Podobny skutek można wiązać z faktem korzystania przez 

studentów z podręczników i innych opracowań dydaktycznych i naukowych 

autorstwa pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych 

na wydziale. Priorytetowe znaczenie ma także sposób i zakres nauczania języka 

obcego, które prowadzone jest według autorskiego programu lektorów  

z Centrum Języków Obcych UG. 

Sylabusy są udostępniane i omawiane ze studentami WPiA zgodnie z 

zarządzeniem Rektora 98/R/14 z 23.10.2014 r. na zajęciach rozpoczynających dany 

przedmiot. Sylabus, poza szczegółowym opisem treści realizowanych w ramach 

danego przedmiotu, zawiera szczegółowe odwołania do efektów uczenia się w 

obszarze: wiedza, umiejętności kompetencje, które student powinien osiągnąć, a 

także wykaz literatury (również anglojęzycznej) w celu wspierania samodzielnego 

studiowania odpowiednich treści przez studenta. Sylabus wskazuje na efekty uczenia 

się w zakresie znajomości języków obcych oraz na powiązania treści kształcenia z 

kierunkowymi efektami uczenia się oraz dyscypliną naukową. 

Znacząca część programu prowadzona jest w postaci zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów w 

Uniwersytecie Gdańskim. Zajęcia takie są na kierunku Kryminologia prowadzone 

przede wszystkim w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, a także seminariów, 

lektoratów oraz w formach innych, oferowanych przez nauczycieli akademickich, 

takich jak laboratoria, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem pokoju oględzin, a także 
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ćwiczenia terenowe, wreszcie – egzaminowanie, czy konsultacje. Różnorodność form 

prowadzenia zajęć sprzyja realizacji efektów uczenia się. O ile wykłady służą przede 

wszystkim uzyskiwaniu wiedzy, o tyle pozostałe formy zajęć mają na celu doskonalenie 

umiejętności i kompetencji społecznych opartych na owej wiedzy – podobną rolę 

pełnią też wykłady konwersatoryjnie prowadzone w ramach przedmiotów 

fakultatywnych. 

Przyjęty na studiach harmonogram realizacji zajęć oparty jest na wynikaniu 

logicznym treści programowych z poszczególnych przedmiotów. W pierwszej 

kolejności prowadzone są zajęcia z przedmiotów podstawowych dla kierunkowych 

efektów uczenia się. Na dalszych semestrach zajęcia wymagające wiedzy 

specjalistycznej. Kompetencje językowe studentów, wykorzystywane w dalszym 

procesie kształcenie są rozwijane poprzez prowadzenie lektoratów językowych. Na 

studiach pierwszego stopnia lektorat prowadzony jest przez dwa semestry na drugim 

roku. Na studiach niestacjonarnych lektorat prowadzony jest na drugim oraz trzecim 

semestrze. 

  Na studiach kryminologicznych obu stopni, zarówno stacjonarnych,  

jak i niestacjonarnych liczebność grup ćwiczeniowych i seminaryjnych pozwala na 

efektywną realizację celów studiów. Niższa niż na wykładach liczba studentów w 

grupach ćwiczeniowych, laboratoryjnych i seminaryjnych w większym stopniu 

umożliwia bardziej indywidualną pracę ze studentem. Zdecydowana większość zajęć 

prowadzona jest jednak w formie wykładowej. W nowym planie studiów stanowią 

one: 

- 69,90 % zajęć na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, 

- 78,02 % zajęć na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, 

- 61,51 % na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – specjalność kryminalistyczna  

- 72,72% na studiach stacjonarnych drugiego stopnia – specjalność kryminologiczna 

- 61,69% zajęć na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia – specjalność 

kryminalistyczna 

- 72,78% zajęć na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia – specjalność 

kryminologiczna  

Stosunkowo dużą liczbę punktów ECTS studenci uzyskują w ramach 

przedmiotów fakultatywnych, szczególnie na studiach drugiego stopnia (31,67% w 

ramach specjalności kryminologicznej, 32,50% w ramach specjalności 
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kryminalistycznej), co w założeniu miało uelastycznić program i dostosować go do 

zmieniającej się rzeczywistości. 

Na kierunku Kryminologia prowadzone są zajęcia wykorzystujące metody i 

techniki kształcenia na odległość w formie e-learningu. W tej formie studenci 

odbywają szkolenie BHP oraz szkolenie biblioteczne. Zajęcia prowadzone w ten 

sposób odbywają się za pomocą platformy e-learningowej UG. 

Wszystkie wymogi związane z programem i organizacją kształcenia w pełni 

odpowiadają wymogom ustawowym, a także wynikającym z aktów wykonawczych  

i wewnętrznymi regulacjami uniwersyteckimi. 

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 

całego cyklu kształcenia: 

Efekty uczenia się osiągane w procesie kształcenia na poziomie przedmiotu 

weryfikowane są m.in. w następujących formach: egzamin (egzamin ustny, egzamin 

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

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

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

napisanie eseju czy analiza konkretnej sytuacji faktycznej (kazusu), a także doceniane 

przez studentów formy innowacyjne, jak debata oksfordzka. 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. W pełni odpowiadają one 

regulacjom wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Sprawdzanie efektów uczenia się dokonywane jest przez osoby prowadzące 

dany rodzaj zajęć. Jak już zostało wspomniane wiedza weryfikowana jest przede 

wszystkim na egzaminach, które na kierunku Kryminologia przybierają różną formę, 

choć z dominującą formą egzaminów pisemnych z pytaniami otwartymi oraz różnymi 

odmianami egzaminów testowych. Natomiast na ćwiczeniach dominują metody, 

które mają potwierdzić umiejętności i kompetencje społeczne studentów, które 

stosowane są nie tylko na zakończenie zajęć, ale również w czasie ich trwania.  

Przygotowaniu pracy dyplomowej służą seminaria, które nie tylko uczą 

metodologii i techniki przygotowywania prac, ale także prezentują węzłowe problemy 



- 8 - 

z zakresu przedmiotu seminarium. Problemy te są później rozwijane przez studentów w 

pracach dyplomowych. Na specjalności kryminalistycznej, w przypadku przedmiotów 

eksperymentalnych, egzamin magisterski poprzedza omówienie zastosowanych 

metod badawczych, najczęściej z wykorzystaniem multimediów i posłużeniem się 

prezentacją. Dzięki procesowi dyplomowania można zweryfikować osiągnięte przez 

studentów kierunkowe efekty uczenia się. 

 

Warunki zapewnienia realizacji programu studiów przez osoby z 

niepełnosprawnością. 

 Realizacja programu studiów na kierunku Kryminologia nie jest w żadnym 

stopniu utrudniona dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek Wydziału Prawa i 

Administracji jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Studenci bez kłopotu mogą  dotrzeć do wszystkich sal i auli wykładowych, jak również 

do wszelkich pomieszczeń socjalnych i punktów usługowych. Aula wyposażona jest w 

specjalne pulpity dla studentów niepełnosprawnych ruchowo (korzystających z 

wózków). Zapewniony jest też łatwy dostęp do biblioteki wydziałowej, księgarni, 

restauracji, kawiarni, kiosku, punktu usług kserograficznych i pokoju cichej nauki. Windy 

przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich docierają na wszystkie piętra 

budynku. Liczne ułatwienia pomagają studentom z upośledzonym słuchem 

(specjalne zestawy słuchawkowe na auli) i wzrokiem (oznakowania w systemie 

Braille'a, komunikaty głosowe w windach). W 2006 r. Prezydent Miasta Gdańska 

przyznał WPiA tytuł: „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym". 

 Na Wydziale działa Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych który 

poprzez stosowanie, 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, wspomaga osoby z 

niepełnosprawnościami w realizacji programu studiów. Dodatkowo na Uniwersytecie 

Gdańskim działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego, które 

zajmuje się w szczególności: 

 wspieraniem studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, a także osób 

doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego; 

 pomaganiem w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania; 
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 dbaniem o zapewnienie warunków nauki i rozwoju osobistego w przyjaznym 

środowisku akademickim; 

 działaniami na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych; 

 udzielaniem porad związanych formą studiów, jak również pozyskiwaniem 

stypendiów i innych form wsparcia; 

 wspieraniem w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta z 

zachowaniem dyskrecji i anonimowości. 

 Ponadto, studentom, którzy w związku z niepełnosprawnościami mają 

trudności z wykonywaniem czynności czytania, przysługuje pomoc ze strony Pracowni 

Usług Cyfryzacyjnych, świadczącej usługi adaptacji materiałów dydaktycznych.  

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata: 

Przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych  

i niestacjonarnych odbywa się w oparciu o odpowiednio konkurs świadectw lub 

konkurs ocen na dyplomie. W przypadku studiów pierwszego stopnia liczba punktów 

wyznaczana jest przez wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (pomnożony 

przez 0,35), a także z języka obcego (pomnożony przez 0,35) oraz wynik jednego z 

następujących przedmiotów: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, historia, 

matematyka, geografia, WOS (pomnożony przez 0,3). Dodatkowo, wynik egzaminu 

na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez 

współczynnik 1,5. W przypadku studiów niestacjonarnych kandydat uzyskuje 

dodatkowe punkty za każdy rok udokumentowanego stażu pracy po otrzymaniu 

świadectwa dojrzałości (po 0,2 pkt. za rok, nie więcej niż za 5 lat). 

O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów w liczbie osób 

wyznaczonej przez limit, przy czym jeśli najniższy kwalifikujący wynik uzyska więcej osób, 

przyjmowane są wszystkie takie osoby. 

Rekrutacja na studia drugiego stopnia obejmuje konkurs ocen na dyplomie. 

Kryterium dodatkowym (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za 

ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla 

kierunku) jest średnia ocen ze studiów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się 

absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. 

 

Informacja na temat praktyk zawodowych: 
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Student kierunku Kryminologia zobowiązany jest do odbycia praktyk 

zawodowych w wymiarze 75 godzin realizowanych w okresie 2 tygodni, za które 

otrzymuje 3 punkty ECTS. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, 

a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów pierwszego stopnia i II 

semestru studiów drugiego stopnia. 

Praktyki są 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. W celu 

zwiększenia atrakcyjności kierunku, planowane jest poszerzenie oferty praktyk o udział 

studentów w kursach obejmujących 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.  

W trakcie opracowywania formuły praktyk zawodowych, odbyto spotkania z 

przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych. Uwzględniono 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 z SW. Warto także wymienić współpracę z firmą 

Logisfera FI sp. z o.o. w Sopocie, a ostatnio z Ubezpieczeniowym Funduszem 

Gwarancyjnym nawiązaną w ramach realizacji projektu pt. „Kryminologiczne aspekty 

przestępczości ubezpieczeniowej”, a także współpracę z Policją, Prokuraturą, Sądami, 

środowiskiem kuratorów i mediatorów i innych interesariuszy zewnętrznych.  

 

Zasoby kadrowe: 

Kryminologia jest kierunkiem, na którym większość przedmiotów zaliczana jest  

do dyscypliny nauk prawnych, ale w programie występują także przedmioty należące 

do innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych (nauki socjologiczne, pedagogika, 

psychologia, ekonomia i finanse), dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki 

biologiczne, fizyczne, chemiczne), z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

(nauki medyczne) oraz w obszarze nauk humanistycznych (językoznawstwo). Z tego 

powodu kierunek jest realizowany głównie na Wydziale Prawa i Administracji w 

oparciu o zasoby kadrowe tego wydziału, ale także z istotnym zaangażowaniem 
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wykładowców z innych jednostek organizacyjnych UG, z wykorzystaniem infrastruktury 

tych jednostek, a także wykładowców spoza UG.  

Zajęcia są prowadzone przez osoby, których dorobek naukowy oraz 

kwalifikacje i doświadczenie dydaktyczne gwarantują wysoki poziom zajęć 

dydaktycznych. Prace badawcze prowadzone przez pracowników naukowo-

dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji, a także współpracujących Wydziałów 

przyczyniają się do rozszerzenia i pogłębienia tematyki wchodzącej w zakres 

prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz do rozwoju specjalności naukowych 

realizowanych na kierunku Kryminologia. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w 

oparciu o prowadzone w UG badania naukowe mieszczące się w obszarze nauk 

społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Nauczyciele akademiccy 

prowadzące zajęcia na kierunku Kryminologia posiadają zarówno dorobek naukowy 

jak i obszerne doświadczenie praktyczne w dziedzinie kryminologii, potwierdzone 

bliską współpracą z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, Policją i innymi 

służbami oraz podmiotami. W toku studiów okazjonalnie organizowane są dodatkowe 

wykłady, zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone także m.in. przez sędziów, 

prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej, 

pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego. 

Szczególnym wyrazem uznania dla dokonań naukowych kadry prowadzącej 

zajęcia w ramach kierunku Kryminologia były uzyskane nagrody oraz przyznane ordery 

i odznaczenia.  W okresie minionych  5 lat warto wspomnieć odznaczenie przez 

Prezydenta RP prof. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej z Wydziału Nauk Społecznych UG 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju nauki 

polskiej oraz osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, Nagrodę 

Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza dla prof. Jerzego Zajadły w 2016 r. czy 

przyznanie statuetki ambasadora kampanii „Biała Wstążka” dr. Marcinowi Szulcowi 

z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii 

Uniwersytetu Gdańskiego w 2018 r. 

 

Działalność naukowa lub naukowo-badawcza: 

 Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Gdańskiego prowadzą 

badania naukowe w dyscyplinach, do których odnoszą się efekty uczenia się kierunku 

Kryminologia. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w oparciu o prowadzone w 

jednostkach badania podstawowe oraz aplikacyjne.  
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 Pracownicy prezentują wyniki swoich badań na łamach renomowanych 

czasopism i innych publikatorów krajowych i o zasięgu międzynarodowym, w tym w 

czasopismach wysokopunktowanych umieszczonych na liście A prowadzonej przez 

MNiSW oraz międzynarodowych bazach naukowych (m.in. Web of Science).  

 Aktualne publikacje naukowe pracowników oraz podręczniki przygotowane 

samodzielnie lub we współautorstwie przez pracowników stanowią istotny element 

literatury w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Elementem literatury są także 

pozycje w języku angielskim. Studenci mają stały kontakt z najnowszymi wynikami 

badań naukowych prowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą.  

 

Zasoby materialne – infrastruktura dydaktyczna: 

 Zajęcia na kierunku Kryminologia odbywają się głównie w budynku Wydziału 

Prawa i Administracji, a poza tym w budynkach Wydziałów: Chemii, Matematyki-Fizyki 

i Informatyki, Biologii oraz Nauk Społecznych. Należy dodać, że wszystkie budynki 

znajdują się w bliskim sąsiedztwie i są położone wewnątrz Bałtyckiego Kampusu 

Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Dzięki szerokiej działalności inwestycyjnej 

Uniwersytetu Gdańskiego trwającej od kilkunastu lat, infrastrukturalna baza naukowo-

kształceniowa należy do najnowocześniejszych w Polsce północnej, a w wybranych 

aspektach nawet na skalę kraju i Europy. Wszystkie budynki są dostosowane do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, słuchowymi i wzrokowymi w celu 

możliwie szerokiego umożliwienia im udziału w procesie kształcenia i skorzystanie z 

oferty edukacyjnej Uniwersytetu.  

 Wydział Chemii od 2013 roku mieści się w nowej siedzibie o powierzchni 29.000 

m2, która jest jednym z najnowocześniejszych obiektów naukowo-dydaktycznych w 

Europie. W budynku znajdują się 24 laboratoria studenckie, każde zawierające 12 

stanowisk, o łącznej powierzchni 2700 m2 oraz hala technologiczna (120 m2) z 24 

stanowiskami dydaktycznymi (technologia chemiczna, inżynieria środowiska i in.). 

Studenci drugiego stopnia oraz doktoranci korzystają także z pracowni naukowych. W 

budynku znajduje się 190 laboratoriów naukowych o łącznej powierzchni 7000 m2. W 

budynku Wydziału Chemii znajduje się zespół audytoriów (łącznie 800 m2) składający 

się z pięciu sal, czterech dla 98 osób każda (w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich) i jednej dla 234 osób (w tym 6 miejsc 

przeznaczonych dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich). We wszystkich 

audytoriach istnieje możliwość wykonywania pokazów chemicznych.  
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W budynku znajduje się również 10 sal seminaryjno-wykładowych dla 50 osób każda, 

14 sal seminaryjnych dla 30 osób każda, o łącznej powierzchni 800 m2. Każda z sal 

wyposażona jest w projektor multimedialny, w 6 salach są tablice interaktywne, a duże 

audytoria dodatkowo wyposażone są w nagłośnienie.  

 Wydział Nauk Społecznych jest również jednym z najnowocześniejszych tego 

typu budynków w kraju. Studentom odbywającym zajęcia na Wydziale udostępniono 

nowoczesne audytoria, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny oraz 

pracownie specjalistyczne, z których na szczególne wymienienie w ramach 

charakterystyki kształcenia na kierunku Kryminologia zasługuje Laboratorium Badań 

Eksperymentalnych  z lustrami weneckimi i aparaturą nagrywającą, Laboratorium 

Badań Psychoneurofizjologicznych (wyposażone min. w EEG i klatkę Faradaya), a 

także Laboratorium Metod Diagnozy Psychologicznej. 

Wydział Biologii w nowoczesnej siedzibie o powierzchni 23 000 m2, oferuje doskonałe 

warunki zarówno do badań naukowych, jak również edukacji na najwyższym 

poziomie. Wydział szczyci się nowoczesną infrastrukturą, audytorium, salami 

wykładowymi i laboratoriami wyposażonymi w systemy audiowizualne oraz 

specjalistyczną aparaturę badawczą. 

 Budynek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w wyniku gruntownej 

modernizacji został dostosowany do wymogów nowoczesnej działalności naukowej i 

dydaktycznej. Wysoki poziom badań naukowych i dydaktyki zapewnia infrastruktura 

Wydziału – pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową i 

sprzęt komputerowy, a także Biblioteka Matematyczno-Fizyczna. W 2020 r. ma się 

zakończyć rozbudowa siedziby Wydziału obejmująca przede wszystkim budowę 

nowoczesnego budynku Instytutu Informatyki wraz z nowoczesnym wyposażeniem. W 

budynku Wydziału znajduje się 21 sal audytoryjnych z dostępem do Internetu, w tym 3 

największe (96, 112 i 178-osobowa) wyposażone są w centralnie sterowane systemy 

obejmujące: sprzęt nagłaśniający, ekrany sterowane elektrycznie, projektory, zestawy 

komputerowe i/lub laptopy, tablice interaktywne, a pozostałe mogące pomieścić od 

24 do 52 osób wyposażone są w ekrany sterowane elektrycznie, projektory, zestawy 

komputerowe i/lub laptopy. Ponadto Wydział dysponuje 8 pracowniami 

komputerowymi o liczbie stanowisk komputerowych od 21 do 29, a także 4 salami 

seminaryjnymi dla 14, 16, 24 i 84 osób (sale rad instytutów i wydziału – ta ostatnia z 

możliwością podziału na 2 mniejsze) udostępnianymi w razie potrzeby do zajęć 

dydaktycznych lub szkoleń z pełnym zakresem wyposażenia audio-wideo. Wszystkie 
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sale dydaktyczne mają zapewniony dostęp do Internetu. Budynek jest dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, toalety, podjazd dla wózków 

inwalidzkich). Posiada elektryczny wózek inwalidzki – do poruszania się po budynku. 

Drzwi w budynku wydziału zostały oznakowane etykietami brajlowskimi. W Czytelni 

Matematyczno-Fizycznej UG dostępny jest powiększalnik optyczny ClearView+ (52-

krotne powiększenie i opcja zmiany koloru – tło/tekst). Wszystkie pracownie 

komputerowe wyposażone są w komputery dla osób niedowidzących, czy o innych 

rodzajach niepełnosprawności. 

 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 liczbie 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 znaczna część sal dydaktycznych wyposażone są w 

nowoczesny sprzęt multimedialny. W szczególności istnieje możliwość wyświetlania 

prezentacji multimedialnych z komputerów stacjonarnych i laptopów, prezentacji z 

użyciem wizualizera, magnetowidu VHS i SVHS, dvd i z rzutnika slajdów oraz folii, płyt 

CD Audio i taśm magnetofonowych, tłumaczenia symultanicznego, nagrywania 

obrazu i dźwięku z kamer, korzystania z mikrofonów stacjonarnych i 

bezprzewodowych, odtwarzania dźwięku i obrazu ze wszystkich wskazanych wyżej 

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

13 salach na stałe zainstalowane są mikrofony i system nagłośnieniowy oraz 

komputery stacjonarne, w pozostałych salach wykorzystywane jest nagłośnienie 

projektorów multimedialnych w połączeniu z bezprzewodowymi mikrofonami i 

komputerami przenośnymi dostarczanymi w miarę zgłaszanych przez wykładowców 

potrzeb. Dodatkowo w salach dydaktycznych wykorzystywane są cztery tablice 

interaktywne. W budynku znajduje się także system TV informacyjnej pozwalający na 

bieżące przekazywanie informacji na temat aktualnych wydarzeń naukowych 

(konferencje, wykłady otwarte itp.) lub zmian w planach zajęć.  

 Wszystkie osoby uprawnione, w tym studenci, doktoranci i pracownicy mają 

na terenie Wydziału dostęp do sieci bezprzewodowej WiFi. Komputery stacjonarne 

oraz zarejestrowane w Centrum Informatycznym UG komputery przenośne korzystają 

dodatkowo z sieci LAN o przepustowości do 1Gb/s. 
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 Ponadto 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. Dodatkowym elementem 

podnoszącym jakość studiowania na WPiA są także pomieszczenia dla studenckich 

kół naukowych oraz zaplecze sportowe, z którego korzystają studenci i pracownicy tj.: 

pomieszczenia do fitnessu, sale odnowy biologicznej, sala gimnastyczna i siłownia. W 

budynku znajduje się sala cichej nauki oraz są ogólnodostępne wnęki wyposażone w 

stoliki i krzesła do nauki dla studentów. 

 

Zasoby biblioteczne: 

 Studenci kierunku Kryminologia mają pełny dostęp do zasobów Biblioteki 

Głównej UG, a także jej 7 specjalistycznych bibliotek, na czele z Biblioteką Prawną. 

Bardzo ważną ofertą są książki i czasopisma elektroniczne. Biblioteka oferuje dostęp 

do ponad 3 mln e-książek oraz do ponad 100 tys. tytułów czasopism elektronicznych, 

na miejscu lub zdalnie za pośrednictwem prywatnych komputerów. Budynek Biblioteki 

Głównej w Gdańsku – Oliwie liczy ponad 500 miejsc dla czytelników, w tym 170 

stanowisk komputerowych. Większość zbiorów w nowej Bibliotece Głównej UG 

udostępniana jest w wolnym dostępie. Cenną pomoc studentom, także Kryminologii, 

świadczy wypożyczalnia międzybiblioteczna zapewniająca dostęp do zbiorów 37 

współpracujących bibliotek, która umożliwia szybkie wypożyczenie pozycji książkowej, 

której nie ma w zbiorach Biblioteki UG.  

 Istotną rolę w dostępie studentów i wykładowców Kryminologii do zasobów 

literatury fachowej odgrywa Biblioteka Prawna, usytuowana w budynku Wydziału. 

Zasoby tej biblioteki to ponad 49 tys. książek, 709 tytułów czasopism drukowanych oraz 

ok. 8 tysięcy tytułów czasopism elektronicznych, udostępnianych za pośrednictwem 

serwisów: Lex, Legalis, Westlaw International, HEIN Online i EBSCOhost. Studenci 

kierunku Kryminologia mogą ponadto korzystać z innych anglojęzycznych baz 

czasopism, do których zalicza się m.in.: Academic Search Complete, Science Direct 

(Elsevier), Springer, MasterFile Premier, JSTOR, SCOPUS lub Web of Science. W 

bibliotece do dyspozycji studentów znajdują się również książki elektroniczne (ebooki), 
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Academic Complete (EBRARY) – kolekcja ponad 52 tys. książek elektronicznych z wielu 

dziedzin nauki. 

 Zbiory biblioteczne gromadzone są zgodnie z profilem studiów i potrzeb 

naukowych. Zbiory Biblioteki Prawnej obejmują zarówno polskie, jak i zagraniczne 

pozycje ze wszystkich dziedzin prawa. Dla studentów kierunku Kryminologia 

szczególnie istotne są bogate zbiory z zakresu prawa karnego, w tym również 

znacząca ilość publikacji obcojęzycznych. Biblioteka zapewnia też dostęp do 

literatury kryminologicznej, w tym aktualnych podręczników do kryminologii. 

Uruchomienie studiów kryminologicznych na WPiA skutkuje intensyfikacją 

gromadzenia książek z zakresu kryminologii. 

 Biblioteka Prawna umożliwia dostęp (w formie papierowej lub elektronicznej) 

do ogółu 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 

Kryminologia mają możliwość zapoznania 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, 

Criminologie, 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 fu ̈r 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 93/R/16 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie 

zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w 
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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. 

 W ramach polityki zapewnienia jakości kształcenia władze Wydziału 

doprowadziły do modyfikacji programu studiów, które nie tylko dostosowały go do 

wymogów wynikających z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

rozporządzeń wykonawczych, ale także dostosowały program do nowych wyzwań, 

jakie stoją przed przyszłymi prawnikami. Dokonano też modyfikacji sylabusów, 

poprawiając efekty uczenia się i metody ich weryfikacji oraz uaktualniając literaturę, 

w tym literaturę anglojęzyczną. Szczególna rola w przygotowaniu zmian należy do 

osób będących koordynatorami kierunku, które to osoby odpowiedzialne są zarówno 

za dostosowanie programu do zmian w treści obowiązujących przepisów prawnych, 

jak i prowadzenie stałego monitoringu adekwatności programu do oczekiwań 

interesariuszy zewnętrznych. 

 System zarządzania jakością na WPiA 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 do 

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. Spójność z przedsięwzięciami na poziomie 

ogólnouczelnianym zapewnia udział, wskazanego przez Dziekana, przedstawiciela 

Wydziału w pracach Uczelnianego Zespołu do spraw zapewnienia jakości kształcenia, 
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a także składanie temu Zespołowi corocznego sprawozdania przez Wydziałowy 

Zespół.  

 Do zadań Wydziałowego Zespołu należy m.in. okresowy przegląd planów i 

programów studiów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, celami 

kształcenia i profilem absolwenta. Za opracowywanie nowych oraz aktualizację 

istniejących planów i programów studiów odpowiedzialna jest Rada programowa 

kierunku.  

 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 Wydziałowy Zespół do spraw zapewnienia jakości kształcenia. W odniesieniu do 

WPiA 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.  

 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. 

 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 podnoszenie 

jakości kształcenia na Wydziale. 
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Sposób uwzględnienia wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów 

 Monitorowaniem losów absolwentów zajmuje się 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 nieobowiązkowych praktyk studenckich. Narzędziem badania jest 

elektroniczny formularz ankiety umieszczony na Portalu Biura Karier i udostępniany 

poprzez link wysyłany drogą mailową respondentom, którzy wyrazili zgodę na udział 

w badaniu. Biuro Karier UG analizuje wyniki ankiet, a następnie przekazuje je 

wydziałom. 

  

Sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się 

z potrzebami rynku pracy 

 Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-

gospodarczego oraz rynku pracy jest stale monitorowana przez władze dziekańskie, 

Wydziałowy Zespół do spraw zapewnienia jakości kształcenia oraz Radę Programową 

kierunku w skład której wchodzą przedstawiciele praktyki: zawodów prawniczych i 

samorządu zawodowego. 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 pracy. 

 

 

Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi, podmiotami gospodarczymi 

– np. pracodawcami, przy opracowywaniu programu studiów dla kierunku (nazwa 

studiów): 

W trakcie opracowywania programu studiów, w tym formuły praktyk 

zawodowych na kierunku Kryminologia, a także wcześniej w procesie opracowywania 

formy programu studiów, WPiA zasięgał opinii interesariuszy zewnętrznych. Odbywa 

się to zarówno na posiedzeniach Rady Programowej kierunku, a także za pomocą 

badań ankietowych, które prowadzone są przed dalej idącymi zmianami 

programowymi. W skład Rady programowej kierunku wchodzą przedstawiciele 

praktyki: sędziowie, prokuratorzy, przedstawiciele podmiotów prywatnych, kuratorzy. 

Wnioski płynące z uwag zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych 

podczas posiedzeń Rady Programowej podlegają analizie przez Kolegium 
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Dziekańskie, którego przedstawiciel zawsze uczestniczy w spotkaniach tej Rady. 

Ponadto władze Wydziału pozostają w stałym kontakcie z interesariuszami 

zewnętrznymi i na bieżąco reagują na sugestie płynące z ich strony dotyczące jakości 

programu studiów. 
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Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Moduł  Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)

Moduł dziennikarski

Moduł kuratorski

Moduł Penitencjarny

Moduł Policyjny

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa karnego procesowego 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Prawo penitencjarne 

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Resocjalizacja 

System środków reakcji karnej 

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa karnego procesowego 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Prawo penitencjarne 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Resocjalizacja 

Seminarium dyplomowe

System środków reakcji karnej 

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Wykład do wyboru nr 1 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 2 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 3 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 4 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 6 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 7 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 8

Wykład do wyboru nr 9

Biologiczne mechanizmu zachowania człowieka

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) 

Podstawy psychiatrii sądowej

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Kryminologia
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki 

WIEDZA

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 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

P6S_WG K_WG01
Ma elementarną wiedzę o charakterze nauk prawnych oraz związanych z

naukami o przestępstwie, ich miejscu w systemie nauk i wzajemnych relacjach.

P6S_WG K_WG02
Zna podstawową terminologię oraz podstawowe pojęcia z zakresu prawa,

kryminologii oraz nauk z nimi powiązanych.

P6S_WG K_WG03
Zna podstawową terminologię oraz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i

socjologii w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem.
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Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Podstawy nauki o przestępstwie

Podstawy prawa karnego procesowego 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Prawo penitencjarne

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza))

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Metodologia badań w naukach społecznych

Polityka karna i kryminalna 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia 

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy psychiatrii sądowej

Psychologia sądowa

Psychopatologia

Resocjalizacja 

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Kryminalistyka

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie

Podstawy psychiatrii sądowej

Kryminalistyka

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe  

Podstawy nauki o przestępstwie

Podstawy prawa karnego procesowego

System środków reakcji karnej 

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

P6S_WG K_WG10

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

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego.

Język obcy

P6S_WG

P6S_WG

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

K_WG06
Ma elementarną wiedzę oraz zna pojęcia opisujące najważniejsze zjawiska

społeczne i psychologiczne w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem.

K_WG07
Ma elementarną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury

społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także o człowieku jako jednostce

funkcjonującej w tych strukturach

P6S_WG K_WG04
Ma elementarną wiedzę na temat przedmiotu regulacji poszczególnych gałęzi

prawa związanych ze studiowanym kierunkiem.

P6S_WG K_WG08
Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych i informacji,

właściwe dla studiowanego kierunku.

P6S_WG K_WG09
Ma podstawową wiedzę o historycznej ewolucji struktur oraz instytucji

społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych)

związanych z szeroką pojętą kryminologią.

P6S_WG K_WG05
Ma elementarną wiedzę dot. faktów, pojęć i zależności między wybranymi

zjawiskami przyrodniczymi związanymi z problematyką czynu zabronionego.
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Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 
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Polityka karna i kryminalna
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Psychologia społeczna
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Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie
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Wykład do wyboru nr 2 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 3 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 4 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 6 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 7 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 8

Wykład do wyboru nr 9 

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka 

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa karnego procesowego

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Prawo penitencjarne

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

Seminarium dyplomowe

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)
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Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

Seminarium dyplomowe

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Podstawy psychiatrii sądowej

Psychologia sądowa

Psychopatologia

System środków reakcji karnej

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychopatologia
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System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

UMIEJĘTNOŚCI

P6S_UW K_UW05
Potrafi posługiwać się zasadami i normami prawnymi oraz zawodowymi w 

podejmowanej działalności kryminologa.

P6S_UU K_UU03
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne

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

nowoczesnych technologii .

P6S_UW K_UW04
Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego 

oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowana motywów i 

wzorów ludzkich zachowań.

P6S_UW K_UW01
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich

powiązania z różnymi obszarami działalności kryminologii.

K_UU02
Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kryminologii

oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania,

interpretowania i rozwiązywania problemów związanych z kryminologią.
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Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychopatologia

Resocjalizacja

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychopatologia

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych))

Psychologia emocji i motywacji

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

P6S_UK K_UK09

Posiada umiejętności językowe w zakresie czytania, pisania, mówienia i

słuchania na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego, co pozwala mu ma stosowanie języka obcego w sytuacjach

formalnych, np. w nowoczesnym środowisku pracy, a także w sytuacjach

nieformalnych.

Język obcy 

P6S_UW K_UW07
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz

wykorzystywania tej analizy w pracy zawodowej.

P6S_UK K_UK08

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie psychologii, jak i z odbiorcami

spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań

technologicznych.

P6S_UW K_UW06
Potrafi dostrzegać i analizować dylematy moralne i prawne w pracy 

zawodowej.
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Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Moduł  Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)

Moduł dziennikarski

Moduł kuratorski

Moduł Penitencjarny

Moduł Policyjny

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Prawo penitencjarne

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Wykład do wyboru nr 1 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 2 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 3 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 4 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 6 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 7 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 8

Wykład do wyboru nr 9 

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Seminarium dyplomowe

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Seminarium dyplomowe

Kryminalistyka

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa karnego procesowego

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Psychologia sądowa

System środków reakcji karnej

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy nauki o przestępstwie

Podstawy prawa obrotu gospodarczego

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Prawo penitencjarne

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Resocjalizacja

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

KOMPETENCJE

P6_UK K_UK05
Jest gotowy do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych,

obywatelskich, prawnych i gospodarczych związanych z kryminologią.

P6S_KK K_KK06
Ma świadomość konieczności poszerzania kompetencji i kwalifikacji

zawodowych, jak również doskonali umiejętności, potrafi samodzielnie

wyznaczać kierunku własnego rozwoju i kształcenia. 

P6_UK K_UK03
Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi określić priorytety w

pracy oraz odpowiednio rozplanować pracę.

P6S_KR K_KR04
Ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny w

pracy kryminologa oraz pracy powiązanej z kryminologią.

P6S_KK K_KK01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumie

potrzebę uczenia się przez całe życie.

P6_UK K_UK02

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i

instytucjach związanych z szeroko pojętą kryminologią, jednocześnie jest

zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi

specjalistami w kryminologii. 
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Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z 

problematyką prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Resocjalizacja

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub 

Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

P6S_KR K_KR07
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. 
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SYMBOL 

charakterystyk 

poziomów PRK

SYMBOL  

charakterystyk 

efektów uczenia 

się

Kierunkowa charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacyjnej

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Przedmioty realizujące dany efekt uczenia się

Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

Filozofia prawa karnego

Historia przestępczości

Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

Komunikacja społeczna a przestępczość

Kryminalistyka - część ogólna

Metodologia badań kryminalnych

Metodologia pracy technika kryminalistycznego

Międzynarodowe i europejskie prawo karne

Moduł Biologiczny

Moduł Kryminologiczny

Moduł Nauk Prawno-Społecznych

Moduł Penitencjarno- Kuratorski

Nowe tendencje w kryminalistyce

Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii

Prawo dowodowe

Profilowanie kryminalistyczne

Przestępczość chuligańska i stadionowa

Przestępczość gospodarcza i skarbowa

Przestępczość kobiet

Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

Przestępczość komunikacyjna

Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

Przestępczość przeciwko środowisku

Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

Przestępczość seksualna

Przestępczość zorganizowana

Psychiatria sądowa

seminarium dyplomowe

Sprawiedliwość naprawcza

Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

Teoria i praktyka resocjalizacji

Terapia nieletnich sprawców przestępstw

Terroryzm

Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

WDW1- sem. I

WDW2- sem. I

WDW3- sem. I

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

 Biologia kryminalna

 Medycyna sądowa

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami chemicznymi

 Przestępczość przeciwko środowisku

 Kryminalistyka - część ogólna

 Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 Międzynarodowe i europejskie prawo karne

WIEDZA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Kryminologia
POZIOM STUDIÓW: studia II 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 14 listopada 

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

P7S_WG K_WG01
Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawnych oraz 

związanych z naukami penalnymi, ich miejscu w systemie 

nauk i wzajemnych relacjach.

P7S_WG K_WG02
ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk przyrodniczych 

powiązanych ze studiowanym kierunkiem, ich miejscu w 

systemie nauk i wzajemnych relacjach

P7S  WG K_WG03
ma rozszerzoną wiedzę na temat przedmiotu regulacji 

poszczególnych gałęzi prawa związanych ze studiowanym 

kierunkiem



 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Nowe tendencje w kryminalistyce

 Przestępczość chuligańska i stadionowa

 Przestępczość gospodarcza i skarbowa

 Przestępczość kobiet

 Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 Przestępczość komunikacyjna

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość przeciwko środowisku

 Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

 Przestępczość seksualna

 Przestępczość zorganizowana

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terroryzm

 Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

 Kryminalistyka - część ogólna

 Metodologia badań kryminalnych

 Metodologia pracy technika kryminalistycznego

 Nowe tendencje w kryminalistyce

 Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii

 Prawo dowodowe

 Profilowanie kryminalistyczne

 Psychiatria sądowa

 Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

 Komunikacja społeczna a przestępczość

 Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii

 Przestępczość 

 Sprawiedliwość naprawcza

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Filozofia prawa karnego

 Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii

 Filozofia prawa karnego

 Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii

P7S_WG K_WG09
ma pogłębioną wiedzę o historycznej ewolucji struktur oraz 

instytucji związanych z szeroko pojętą kryminologią
 Historia przestępczości

P7S  WG K_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.

 Język obcy

P7S  WG K_WG05
Ma pogłębioną wiedzę co do sposobów i narzędzi, w tym 

techniki pozyskiwania danych i informacji, właściwych dla 

kryminologii i kryminalistyki. 

P7S_WG K_WG06
zna terminologię oraz pojęcia z zakresu psychologii i socjologii 

oraz nauk pokrewnych w dyscyplinach związanych ze 

studiowanym kierunkiem

P7S_WG K_WG07
ma pogłębioną wiedzę oraz zna pojęcia opisujące 

najważniejsze zjawiska społeczne jak i psychologiczne oraz 

procesy zachodzące pomiędzy nimi

P7S_WG K_WG08
ma wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym 

struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także o 

człowieku jako jednostce funkcjonującej w tych strukturach

P7S_WG K_WG04
ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach przestępczości oraz 

sposobach ich przeciwdziałania. 



 Biologia kryminalna

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Filozofia prawa karnego

 Historia przestępczości

 Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 Kryminalistyka - część ogólna

 Metodologia badań kryminalnych

 Międzynarodowe i europejskie prawo karne

 Moduł Biologiczny

 Moduł Kryminologiczny

 Moduł Nauk Prawno-Społecznych

 Moduł Penitencjarno- Kuratorski

 Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii

 Prawo dowodowe

 Przestępczość chuligańska i stadionowa

 Przestępczość gospodarcza i skarbowa

 Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

 Przestępczość seksualna

 Przestępczość zorganizowana

 Psychologia agresji

 seminarium dyplomowe

 Socjologia kryminalna

 Sprawiedliwość naprawcza

 Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm

 Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

 WDW1- sem. I

 WDW2- sem. I

 WDW3- sem. I

 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

 Zarządzanie kryzysowe

 Biologia kryminalna

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Komunikacja społeczna a przestępczość

 Kryminalistyka - część ogólna

 Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów

 Media i społeczeństwo wobec przestępczości

 Metodologia badań kryminalnych

 Międzynarodowe i europejskie prawo karne

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami chemicznymi

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

 Nowe tendencje w kryminalistyce

 Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii

 Prawo dowodowe

 Profilowanie kryminalistyczne

 Przestępczość chuligańska i stadionowa

 Przestępczość kobiet

 Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 Przestępczość komunikacyjna

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość przeciwko środowisku

 Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

 Przestępczość seksualna

 Przestępczość zorganizowana

 Psychologia agresji

 Socjologia kryminalna

 Sprawiedliwość naprawcza

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm

 Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

 Biologia kryminalna

 Media i społeczeństwo wobec przestępczości

 Medycyna sądowa

 Metodologia badań kryminalnych

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi

 Przestępczość gospodarcza i skarbowa

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm

 Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 Komunikacja społeczna a przestępczość

 Kryminalistyka - część ogólna

 Media i społeczeństwo wobec przestępczości

 Metodologia badań kryminalnych

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi

 Nowe tendencje w kryminalistyce

 Przestępczość chuligańska i stadionowa

 Przestępczość kobiet

 Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 Przestępczość komunikacyjna

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość przeciwko środowisku

 Psychiatria sądowa

UMIEJĘTNOŚCI

P7S_UW K_UW01

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu 

kryminologii oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w 

celu analizowania i interpretowania problemów związanych z 

kryminologią szeroko rozumianą

P7S_UW K_UW02
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w 

języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii

P7S_UU K_UU03
Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych 

oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

P7S_UW K_UW04
potrafi posługiwać się zasadami i normami prawnymi jak i 

zawodowymi w podejmowanej działalności kryminologa



 Psychologia agresji

 Socjologia kryminalna

 Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm

 Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

 Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw

 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

 Zarządzanie kryzysowe

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Historia przestępczości

 Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 Kryminalistyka - część ogólna

 Metodologia pracy technika kryminalistycznego

 Międzynarodowe i europejskie prawo karne

Prawo dowodowe

 Przestępczość chuligańska i stadionowa

 Przestępczość gospodarcza i skarbowa

 Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 Przestępczość komunikacyjna

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

 Przestępczość seksualna

 Socjologia kryminalna

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm

 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 Kryminalistyka - część ogólna

 Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami chemicznymi

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

 Prawo dowodowe

 Przestępczość komunikacyjna

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Sprawiedliwość naprawcza

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm

 Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw

 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

 Zarządzanie kryzysowe

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Komunikacja społeczna a przestępczość

 Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów

 Metodologia badań kryminalnych

 Międzynarodowe i europejskie prawo karne

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami chemicznymi

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

 Nowe tendencje w kryminalistyce

 Profilowanie kryminalistyczne

 Przestępczość kobiet

 Przestępczość przeciwko środowisku

 Przestępczość seksualna

 Przestępczość zorganizowana

 Psychiatria sądowa

 Psychologia agresji

 Sprawiedliwość naprawcza

 Teoria i praktyka resocjalizacji

P7S_UK K_UK08
posiada umiejętność przygotowania typowego pisma 

związanego z pracą administracyjną
Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

P7S_UW K_UW09
potrafi samodzielnie przetłumaczyć prosty tekst związany z 

wykonywaną pracą zawodową
Język obcy

P7S_UK K_UK10

posiada umiejętność przygotowania typowego wystąpienia 

ustnego w języku polskim oraz z języku obcym oraz posiada 

umiejętność porozumienia się z osobą obcojęzyczną w stopniu 

komunikatywnym

Język obcy

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

społecznych oraz wykorzystywanie tej analizy w pracy 

zawodowej

P7S_UW K_UW07

P7S_UW K_UW05
potrafi ocenić przydatność typowych procedur i dobrych 

praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami 

związanymi z kryminologią

P7S_UW K_UW06
posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań 

konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia 

rozstrzygnięć w tym zakresie

P7S_UW K_UW04
potrafi posługiwać się zasadami i normami prawnymi jak i 

zawodowymi w podejmowanej działalności kryminologa



 Biologia kryminalna

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Historia przestępczości

 Kryminalistyka - część ogólna

 Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów

 Metodologia badań kryminalnych

 Metodologia pracy technika kryminalistycznego

 Moduł Biologiczny

 Moduł Kryminologiczny

 Moduł Nauk Prawno-Społecznych

 Moduł Penitencjarno- Kuratorski

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami chemicznymi

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

 Nowe tendencje w kryminalistyce

 Prawo dowodowe

 Profilowanie kryminalistyczne

 Przestępczość gospodarcza i skarbowa

 Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 Przestępczość komunikacyjna

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość przeciwko środowisku

 Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

 Przestępczość seksualna

 Psychiatria sądowa

 Psychologia agresji

 seminarium dyplomowe

 Socjologia kryminalna

 Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm

 WDW1- sem. I

 WDW2- sem. I

 WDW3- sem. I

 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

 Biologia kryminalna

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Historia przestępczości

 Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 Komunikacja społeczna a przestępczość

 Media i społeczeństwo wobec przestępczości

 Metodologia badań kryminalnych

 Metodologia pracy technika kryminalistycznego

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi

 Nowe tendencje w kryminalistyce

 Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii

 Prawo dowodowe

 Przestępczość chuligańska i stadionowa

 Przestępczość kobiet

 Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość przeciwko środowisku

 Przestępczość seksualna

 Sprawiedliwość naprawcza

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm

 Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw

 Zarządzanie kryzysowe

 Kryminalistyka - część ogólna

 Media i społeczeństwo wobec przestępczości

 Nowe tendencje w kryminalistyce

 Prawo dowodowe

 Przestępczość komunikacyjna

 Psychologia agresji

 Biologia kryminalna

 Filozofia prawa karnego

 Instytucje wymiaru sprawiedliwości karnej

 Kryminalistyka - część ogólna

 Metodologia badań kryminalnych

 Międzynarodowe i europejskie prawo karne

 Prawo dowodowe

 Przestępczość kobiet

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

 Psychiatria sądowa

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

P7_UK K_UK02

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach związanych z szeroko pojętą 

kryminologią, jednocześnie jest zdolny do porozumiewania się 

z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w 

kryminologii

P7S_KR K_KR04

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób etyczny i 

profesjonalny, postępuje zgodnie z zasadami etyki oraz 

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych 

rozwiązań

P7_UK K_UK03
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi 

określić priorytety w pracy oraz odpowiednio rozplanować 

pracę

P7S_KK K_KK01
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KOMPETENCJE



 Biologia kryminalna

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Komunikacja społeczna a przestępczość

 Metodologia badań kryminalnych

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznymi

 Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii

 Prawo dowodowe

 Profilowanie kryminalistyczne

 Przestępczość chuligańska i stadionowa

 Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość seksualna

 Przestępczość zorganizowana

 Psychologia agresji

 Sprawiedliwość naprawcza

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

 Biologia kryminalna

 Filozofia prawa karnego

 Komunikacja społeczna a przestępczość

 Kryminalistyka - część ogólna

 Media i społeczeństwo wobec przestępczości

 Prawo dowodowe

 Przestępczość gospodarcza i skarbowa

 Przestępczość zorganizowana

 Psychologia agresji

 Socjologia kryminalna

 Sprawiedliwość naprawcza

 Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość gospodarcza i skarbowa

 Metodologia pracy technika kryminalistycznego

 Biologia kryminalna

 Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

 Historia przestępczości

 Kryminalistyka - część ogólna

 Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów

 Metodologia badań kryminalnych

 Metodologia pracy technika kryminalistycznego

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami chemicznymi

 Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

 Nowe tendencje w kryminalistyce

 Prawo dowodowe

 Profilowanie kryminalistyczne

 Przestępczość gospodarcza i skarbowa

 Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

 Przestępczość komunikacyjna

 Przestępczość narkotykowa - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość nieletnich - aspekty prawne i psychologiczne

 Przestępczość przeciwko środowisku

 Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

 Przestępczość seksualna

 Psychiatria sądowa

 Psychologia agresji

 Socjologia kryminalna

 Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

 Teoria i praktyka resocjalizacji

 Terapia nieletnich sprawców przestępstw

 Terroryzm

 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

P7S-KK K_KK07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

P7S_KR K_KR08
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

P7_UK K_UK06
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i 

umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

P7S_KR K_KR05

jest gotowy do podejmowania się przygotowania oraz 

uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, 

uwzględniające aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w 

tym przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej



Specjalność: kryminalistyczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab prosem w ćw lab sem w ćw lab sem

1 Prawo dowodowe 1 1 15 15 5 30 5

2 Kryminalistyka - część ogólna 1 15 4 15 4

3
Instytucje wymiaru sprawiedliwości 

karnej
1 15 4 15 4

4 Historia przestępczości 1 10 2 10 2

5 Metodologia badań kryminalnych 1 1 15 15 5 30 5

6 Wykład do wyboru 1 1 15 4 15 4

7 Wykład do wyboru 2 1 15 4 15 4

8 Wykład do wyboru 3 1 15 4 15 4

9 Medycyna sądowa 2 15 3 15 3

10 Nowe tendencje w kryminalistyce 2 15 2 15 2

11
Metodologia pracy technika 

kryminalistycznego
2 10 1 10 1

12
Ujawnianie śladów i dowodów 

przestępstw
2 30 4 30 4

13
Mechanoskopia i fizyczne metody 

badania śladów
2 2 10 15 3 25 3

14

Naukowe sposoby badania śladów 

przestępstw metodami 

chemicznymi

2 2 15 20 4 35 4

15 Profilowanie kryminalistyczne 2 10 2 10 2

16 Praktyki zawodowe 2 16 3 16 3

ECTS
GODZINY GODZINY

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

ECTS

Przedmiot kod

forma zal. po 

semestrze

GODZINY GODZINY
ECTS

Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

E ZO Z

Razem 

godz.

I rok - rok akad. 2019/2020

Wydział: Prawa i Administracji

ECTS

Kierunek: Kryminologia

Lp.

II rok - rok akad. 2020/2021



Specjalność: kryminalistyczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab prosem w ćw lab sem w ćw lab sem
ECTS

GODZINY GODZINY

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

ECTS

Przedmiot kod

forma zal. po 

semestrze

GODZINY GODZINY
ECTS

Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

E ZO Z

Razem 

godz.

I rok - rok akad. 2019/2020

Wydział: Prawa i Administracji

ECTS

Kierunek: Kryminologia

Lp.

II rok - rok akad. 2020/2021

17 Wykład do wyboru modułowe 1 2 10 2 10 2

18 Wykład do wyboru modułowe 2 2 10 2 10 2

19 Seminarium 2 20 2 20 2

20 Język obcy 3 2,3 18 2 18 2 36 4

21
Naukowe sposoby badania śladów 

przestępstw metodami fizycznymi
3 3 15 20 3 35 3

22
Przestępczość komputerowa i 

cyberprzestępczość
3 15 2 15 2

23 Terroryzm 3 3 15 15 4 30 4

24
Fałszerstwo (zagadnienia prawne i 

kryminalistyczne)
3 3 15 5 2 20 2

25
Przestępczość przeciwko życiu i 

zdrowiu
3 3 15 15 3 30 3

26
Przestępczość gospodarcza i 

skarbowa
3 15 3 15 3

27
Prawne i kryminalistyczne aspekty 

usług detektywistycznych w Polsce
3 15 3 15 3

28 Wykład do wyboru modułowe 3 3 10 3 10 3

29 Wykład do wyboru modułowe 4 3 10 3 10 3

30 Seminarium 3,4 20 2 20 8 40 10



Specjalność: kryminalistyczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab prosem w ćw lab sem w ćw lab sem
ECTS

GODZINY GODZINY

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

ECTS

Przedmiot kod

forma zal. po 

semestrze

GODZINY GODZINY
ECTS

Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

E ZO Z

Razem 

godz.

I rok - rok akad. 2019/2020

Wydział: Prawa i Administracji

ECTS

Kierunek: Kryminologia

Lp.

II rok - rok akad. 2020/2021

31

Naukowe sposoby badania śladów 

przestępstw metodami 

biologicznymi

4 4 15 20 6 35 6

32
Przestępczość przeciwko 

środowisku
4 4 15 10 5 25 5

33 Przestępczość komunikacyjna 4 4 10 5 4 15 4

34 Przestępczość seksualna 4 10 3 10 3

35
Wykład ogólnouczelniany lub na 

innym kierunku
4 15 2 15 2

115 30 0 32 125 34 35 20 30 125 38 35 20 30 65 15 20 20 28 697 120

32 30 30 28

359 62 58

E - egzamin

ZO - zalicznie na ocenę DO WYBORU:
Z - zaliczenie na zal/nzal

W - wykład

ćw - ćwiczenia audytoryjne

lab - laboratorium

Sem - seminarium dyplomowe

Prosem - proseminarium

* 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

RAZEM:

ECTS:GODZINY: ECTS: GODZINY:

RAZEM I ROK

338

RAZEM:

218

RAZEM II ROK

145 214

43 35,83%

Legenda:

120



w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw sem sem w ćw sem sem

1. Kryminologia I (Biologia kryminalna) 1 1 15 10 6 25 6

2. Metodologia badań w naukach społecznych 1 1 10 15 6 25 6

3. Wstęp do wiedzy o państwie i prawie 1 1 15 10 6 25 6

4. Wykład ogólnouczelnianylub na innym kierunku 1 15 2 15 2

5.
Wykład do wyboru nr 1 - Podstawy nauk społecznych i 

ekonomicznych
1 20 3 20 3

6.
Wykład do wyboru nr 2 - Podstawy nauk społecznych i 

ekonomicznych
1 20 3 20 3

7. Podstawy nauki o przestępstwie 2 2 15 10 9 25 9

8. Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka 2 2 15 10 5 25 5

9. Psychologia emocji i motywacji 2 2 15 10 8 25 8

10. Podstawy prawa obrotu gospodarczego 2 2 15 0 8 15 8

11.
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia 

osobowości i różnic indywidualnych)
3 3 15 15 5 30 5

12. System środków reakcji karnej 3 3 15 15 4 30 4

13.
Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i 

międzynarodowe 
3 15 3 15 3

14. Podstawy medycyny sądowej 3 15 3 15 3

15. Psychologia społeczna 3 3 15 15 5 30 5

16. Wykład do wyboru nr 3 - karnistyczny 3 20 3 20 3

17. Wykład do wyboru nr 4 - karnistyczny 3 20 3 20 3

18. Wykład do wyboru modułowy nr 1 3 15 2 15 2

19. Język obcy 4 3,4 18 1 18 1 18 2 18 2 72 6

20. Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) 4 15 2 15 2

21. Podstawy prawa karnego procesowego 4 4 15 15 5 30 5

22. Kryminalistyka 4 4 10 15 4 25 4

23. Prawo penitencjarne 4 15 2 15 2

24. Resocjalizacja 4 15 2 15 2

25. Psychopatologia 4 15 2 15 2

26. Morskie prawo karne 4 15 4 15 4

27.

Wykład do wyboru nr 5 - Prawo rodzinne i opiekuńcze 

wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa 

4 15 2 15 2

28. Wykład do wyboru modułowy nr 2 4 15 4 15 4

29. Praktyki* 4 16 3 3

ECTS

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

stopień: I stopień

Lp. Przedmiot Razem godz.

GODZINY
ECTS

GODZINY

kod

forma zal. po 

semestrze

E ZO Z

6 semestr

GODZINY

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

Razem ECTS1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

ECTS

III rok - rok akad. 2021/2022

GODZINY

5 semestr

ECTS

Kierunek: Kryminologia
Wydział: Prawa i Administracji

ECTS
GODZINY ECTSGODZINY



w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw sem sem w ćw sem sem
ECTS

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

stopień: I stopień

Lp. Przedmiot Razem godz.

GODZINY
ECTS

GODZINY

kod

forma zal. po 

semestrze

E ZO Z

6 semestr

GODZINY

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

Razem ECTS1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

ECTS

III rok - rok akad. 2021/2022

GODZINY

5 semestr

ECTS

Kierunek: Kryminologia
Wydział: Prawa i Administracji

ECTS
GODZINY ECTSGODZINY

30. Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) 5 20 3 20 3

31. Psychologia sądowa 5 15 3 15 3

32. Pokrzywdzony w prawie karnym 5 15 2 15 2

33. Europejskie prawo karne 5 20 3 20 3

34. Polityka karna i kryminalna 5 15 3 15 3

35. Podstawy psychiatrii sądowej 5 15 2 15 2

36. Wykład do wyboru nr 6 - cywilistyczny 5 15 3 15 3

37. Wykład do wyboru nr 7 - cywilistyczny 5 15 3 15 3

38. Wykład do wyboru modułowy nr 3 5 15 3 15 3

39. Wykład do wyboru modułowy nr 4 5 15 2 15 2

40. Seminarium dyplomowe 5,6 15 3 15 7 30 10

41. Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza) 6 6 15 10 7 25 7

42.
Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja 

zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną)
6 15 5 15 5

43. Wykład do wyboru modułowy nr 5 6 15 3 15 3

44. Wykład do wyboru nr 8 6 20 4 20 4

45. Wykład do wyboru nr 9 6 20 4 20 4

113 35 27 78 30 31 148 45 30 148 46 32 160 0 15 27 3 85 10 15 23 7 912 180

27 31 30 32

256 58 387 62

E - egzamin

ZO - zalicznie na ocenę DO WYBORU:
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

Legenda:

GODZINY:

RAZEM:

RAZEM:

GODZINY: ECTS:ECTS:

148 108 194

60

63 35,00%

RAZEM I ROK RAZEM II ROK

193

RAZEM III ROK

175

ECTS:285GODZINY:

3030 110



w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw sem sem w ćw sem sem

1. Kryminologia I (Biologia kryminalna) 1 1 30 20 6 50 6

2. Metodologia badań w naukach społecznych 1 1 15 30 6 45 6

3. Wstęp do wiedzy o państwie i prawie 1 1 30 20 6 50 6

4. Wykład ogólnouczelnianylub na innym kierunku 1 30 2 30 2

5.
Wykład do wyboru nr 1 - Podstawy nauk społecznych i 

ekonomicznych
1 30 3 30 3

6.
Wykład do wyboru nr 2 - Podstawy nauk społecznych i 

ekonomicznych
1 30 3 30 3

7. Podstawy nauki o przestępstwie 2 2 30 20 9 50 9

8. Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka 2 2 30 15 5 45 5

9. Psychologia emocji i motywacji 2 2 30 20 8 50 8

10. Podstawy prawa obrotu gospodarczego 2 2 30 0 8 30 8

11. Wychowanie fizyczne 1,2 30 0 30 0 30 0

12.
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia 

osobowości i różnic indywidualnych)
3 3 30 30 5 60 5

13. System środków reakcji karnej 3 3 30 30 4 60 4

14.
Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i 

międzynarodowe 
3 30 3 30 3

15. Podstawy medycyny sądowej 3 30 3 30 3

16. Psychologia społeczna 3 3 30 30 5 60 5

17. Wykład do wyboru nr 3 - karnistyczny 3 20 3 20 3

18. Wykład do wyboru nr 4 - karnistyczny 3 20 3 20 3

19. Wykład do wyboru modułowy nr 1 3 15 2 15 2

20. Język obcy 4 3,4 30 1 30 1 30 2 30 2 120 6

21. Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) 4 30 2 30 2

22. Podstawy prawa karnego procesowego 4 4 30 30 5 60 5

23. Kryminalistyka 4 4 20 30 4 50 4

24. Prawo penitencjarne 4 30 2 30 2

25. Resocjalizacja 4 30 2 30 2

26. Psychopatologia 4 30 2 30 2

27. Morskie prawo karne 4 20 4 20 4

28.

Wykład do wyboru nr 5 - Prawo rodzinne i opiekuńcze 

wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa 

4 15 2 15 2

29. Wykład do wyboru modułowy nr 2 4 20 4 20 4

30. Praktyki* 4 75 3 75 3

Wydział: Prawa i Administracji

Kierunek: Kryminologia

Lp. Przedmiot kod

ZO Z ECTS

5 semestr

GODZINY

forma zal. po 

semestrze

E
ECTSGODZINY

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

GODZINY ECTS
ECTSECTS

GODZINY

Razem ECTS1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr Razem godz.

GODZINY

6 semestr

GODZINY
ECTS

stopień: I stopień

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020



w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw sem sem w ćw sem sem

Wydział: Prawa i Administracji

Kierunek: Kryminologia

Lp. Przedmiot kod

ZO Z ECTS

5 semestr

GODZINY

forma zal. po 

semestrze

E
ECTSGODZINY

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

GODZINY ECTS
ECTSECTS

GODZINY

Razem ECTS1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr Razem godz.

GODZINY

6 semestr

GODZINY
ECTS

stopień: I stopień

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

31. Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) 5 30 3 30 3

32. Psychologia sądowa 5 30 3 30 3

33. Pokrzywdzony w prawie karnym 5 20 2 20 2

34. Europejskie prawo karne 5 30 3 30 3

35. Polityka karna i kryminalna 5 15 3 15 3

36. Podstawy psychiatrii sądowej 5 30 2 30 2

37. Wykład do wyboru nr 6 - cywilistyczny 5 30 3 30 3

38. Wykład do wyboru nr 7 - cywilistyczny 5 30 3 30 3

39. Wykład do wyboru modułowy nr 3 5 20 3 20 3

40. Wykład do wyboru modułowy nr 4 5 15 2 15 2

41. Seminarium dyplomowe 5,6 30 3 30 7 60 10

42. Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza) 6 6 30 20 7 50 7

43.
Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja 

zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną)
6 30 5 30 5

44. Wykład do wyboru modułowy nr 5 6 15 3 15 3

45. Wykład do wyboru nr 8 6 20 4 20 4

46. Wykład do wyboru nr 9 6 20 4 20 4

195 100 27 150 85 31 235 90 30 255 135 32 250 0 30 27 3 115 20 30 23 7 1690 180

27 31 30 32

530 58 715 62

E - egzamin

ZO - zalicznie na ocenę DO WYBORU:
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

Legenda:

ECTS:

RAZEM: 295 235

GODZINY:

325

RAZEM II ROK

390

ECTS:

RAZEM:

GODZINY: ECTS:GODZINY:

30

RAZEM I ROK

63 35,00%

445

RAZEM III ROK

280 30 165

60



Specjalność: kryminologiczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab sem w ćw lab sem w ćw lab sem

1 Prawo dowodowe 1 1 15 15 5 30 5

2 Kryminalistyka - część ogólna 1 15 3 15 3

3
Instytucje wymiaru sprawiedliwości 

karnej
1 15 3 15 3

4 Historia przestępczości 1 10 3 10 3

5 Metodologia badań kryminalnych 1 1 15 15 6 30 6

6 Wykład do wyboru 1 1 15 4 15 4

7 Wykład do wyboru 2 1 15 4 15 4

8 Wykład do wyboru 3 1 15 4 15 4

9 Psychologia agresji 2 2 10 10 4 20 4

10
Nowe trendy w kryminologii i 

wiktymologii
2 15 3 15 3

11
Międzynarodowe i europejskie 

prawo karne
2 15 3 15 3

12 Psychiatria sądowa 2 15 3 15 3

13 Socjologia kryminalna 2 15 3 15 3

14 Biologia kryminalna 2 15 4 15 4

15 Filozofia prawa karnego 2 10 1 10 1

16 Praktyki zawodowe 2 16 3 16 3

E

3 semestr

II rok - rok akad. 2020/2021

1 semestr 2 semestr 4 semestrLp. Przedmiot

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

Wydział: Prawa i Administracji

Kierunek: Kryminologia

Razem 

godz.

ECTS

Razem 

ECTS
kod

forma zal. po 

semestrze

I rok - rok akad. 2019/2020

GODZINY GODZINY
ZO Z ECTSECTS

GODZINY GODZINY
ECTS



Specjalność: kryminologiczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab sem w ćw lab sem w ćw lab sem
E

3 semestr

II rok - rok akad. 2020/2021

1 semestr 2 semestr 4 semestrLp. Przedmiot

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

Wydział: Prawa i Administracji

Kierunek: Kryminologia

Razem 

godz.

ECTS

Razem 

ECTS
kod

forma zal. po 

semestrze

I rok - rok akad. 2019/2020

GODZINY GODZINY
ZO Z ECTSECTS

GODZINY GODZINY
ECTS

16 Wykład do wyboru modułowe 1 2 10 2 10 2

17 Wykład do wyboru modułowe 2 2 10 2 10 2

18 Seminarium 2 20 2 20 2

19 Język obcy 3 2,3 18 2 18 2 36 4

20 Przestępczość seksualna 3 15 3 15 3

21
Przestępczość nieletnich - aspekty 

prawne i psychologiczne
3 15 3 15 3

22
Terroryzm - aspekty prawne i 

psychologiczne
3 10 1 10 1

23
Przestępczość narkotykowa - 

aspekty prawne i psychologiczne
3 10 1 10 1

24 Przestępczość kobiet 3 10 1 10 1

25
Przestępczość gospodarcza i 

skarbowa
3 15 3 15 3

26 Przestępczość zorganizowana 3 15 3 15 3

27
Media i społeczeństwo wobec 

przestępczości
3 15 3 15 3

28
Statystyka, dynamika i geografia 

przestępczości
3 10 1 10 1

29 Wykład do wyboru modułowe 3 3 10 3 10 3

30 Wykład do wyboru modułowe 4 3 10 3 10 3

31 Seminarium 3,4 20 3 20 6 40 9



Specjalność: kryminologiczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab sem w ćw lab sem w ćw lab sem
E

3 semestr

II rok - rok akad. 2020/2021

1 semestr 2 semestr 4 semestrLp. Przedmiot

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

Wydział: Prawa i Administracji

Kierunek: Kryminologia

Razem 

godz.

ECTS

Razem 

ECTS
kod

forma zal. po 

semestrze

I rok - rok akad. 2019/2020

GODZINY GODZINY
ZO Z ECTSECTS

GODZINY GODZINY
ECTS

32
Zapobieganie i zwalczanie 

przestępczości
4 10 2 10 2

33
Terapia nieletnich sprawców 

przestępstw
4 10 2 10 2

34
Przestestępczość chuligańska i 

stadionowa
4 10 2 10 2

35 Sprawiedliwość naprawcza 4 15 3 15 3

36 Teoria i praktyka resocjalizacji 4 4 10 10 3 20 3

37
Komunikacja społeczna a 

przestępczość
4 4 10 10 3 20 3

38 Zarządzanie kryzysowe 4 15 3 15 3

39
Wykład ogólnouczelniany lub na 

innym kierunku
4 15 2 15 2

115 30 0 32 115 44 0 20 32 135 18 0 20 30 95 20 0 20 26 632 120

32 32 30 26

324 64 56

E - egzamin

ZO - zalicznie na ocenę DO WYBORU:
Z - zaliczenie na zal/nzal

W - wykład

ćw - ćwiczenia audytoryjne

lab - laboratorium

Sem - seminarium dyplomowe

Prosem - proseminarium

* 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

Legenda:

RAZEM:

GODZINY: ECTS: ECTS:

135

42 35,00%

GODZINY:

RAZEM I ROK

145

308

RAZEM II ROK

173179

RAZEM:



Specjalność: kryminalistyczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab prosem w ćw lab sem w ćw lab sem

1 Prawo dowodowe 1 1 30 30 5 60 5

2 Kryminalistyka - część ogólna 1 30 4 30 4

3
Instytucje wymiaru sprawiedliwości 

karnej
1 30 4 30 4

4 Historia przestępczości 1 20 2 20 2

5 Metodologia badań kryminalnych 1 1 30 30 5 60 5

6 Wykład do wyboru 1 1 30 4 30 4

7 Wykład do wyboru 2 1 30 4 30 4

8 Wykład do wyboru 3 1 30 4 30 4

9 Medycyna sądowa 2 30 3 30 3

10 Nowe tendencje w kryminalistyce 2 30 2 30 2

11
Metodologia pracy technika 

kryminalistycznego
2 15 1 15 1

12
Ujawnianie śladów i dowodów 

przestępstw
2 60 4 60 4

13
Mechanoskopia i fizyczne metody 

badania śladów
2 2 15 15 3 30 3

14

Naukowe sposoby badania śladów 

przestępstw metodami 

chemicznymi

2 2 30 45 4 75 4

15 Profilowanie kryminalistyczne 2 20 2 20 2

16 Praktyki zawodowe 2 75 3 75 3

17 Wykład do wyboru modułowe 1 2 20 2 20 2

18 Wykład do wyboru modułowe 2 2 20 2 20 2

19 Seminarium 2 30 2 30 2

20 Język obcy 3 2,3 30 2 30 2 60 4

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

Kierunek: Kryminologia

Lp. Przedmiot kod

forma zal. po 

semestrze Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr

GODZINY

Razem 

godz.

ECTS
GODZINY

E ZO Z ECTS
GODZINY

ECTS

Wydział: Prawa i Administracji

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

ECTS

3 semestr 4 semestr

GODZINY



Specjalność: kryminalistyczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab prosem w ćw lab sem w ćw lab sem

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

Kierunek: Kryminologia

Lp. Przedmiot kod

forma zal. po 

semestrze Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr

GODZINY

Razem 

godz.

ECTS
GODZINY

E ZO Z ECTS
GODZINY

ECTS

Wydział: Prawa i Administracji

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

ECTS

3 semestr 4 semestr

GODZINY

21
Naukowe sposoby badania śladów 

przestępstw metodami fizycznymi
3 3 30 45 3 75 3

22
Przestępczość komputerowa i 

cyberprzestępczość
3 30 2 30 2

23 Terroryzm 3 3 30 30 4 60 4

24
Fałszerstwo (zagadnienia prawne i 

kryminalistyczne)
3 3 35 10 2 45 2

25
Przestępczość przeciwko życiu i 

zdrowiu
3 3 30 30 3 60 3

26
Przestępczość gospodarcza i 

skarbowa
3 30 3 30 3

27
Prawne i kryminalistyczne aspekty 

usług detektywistycznych w Polsce
3 30 3 30 3

28 Wykład do wyboru modułowe 3 3 20 3 20 3

29 Wykład do wyboru modułowe 4 3 20 3 20 3

30 Seminarium 3,4 30 2 30 6 60 8

31

Naukowe sposoby badania śladów 

przestępstw metodami 

biologicznymi

4 4 30 45 6 75 6

32
Przestępczość przeciwko 

środowisku
4 4 30 20 5 50 5

33 Przestępczość komunikacyjna 4 4 20 10 4 30 4

34 Przestępczość seksualna 4 20 3 20 3

35
Wykład ogólnouczelniany lub na 

innym kierunku
4 30 2 30 2

230 60 0 32 240 105 60 30 30 255 70 75 30 30 130 30 45 30 26 1390 118

32 30 30 26

RAZEM:

RAZEM: 290 235430435



Specjalność: kryminalistyczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab prosem w ćw lab sem w ćw lab sem

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

Kierunek: Kryminologia

Lp. Przedmiot kod

forma zal. po 

semestrze Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr

GODZINY

Razem 

godz.

ECTS
GODZINY

E ZO Z ECTS
GODZINY

ECTS

Wydział: Prawa i Administracji

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

ECTS

3 semestr 4 semestr

GODZINY

725 62 56

DO WYBORU:

E - egzamin

ZO - zalicznie na ocenę

Z - zaliczenie na zal/nzal

W - wykład

ćw - ćwiczenia audytoryjne

lab - ćwiczenia laboratoratoryjne

Sem - seminarium dyplomowe

Prosem - proseminarium

* 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

Legenda:

GODZINY:

RAZEM II ROK

41 34,75%

ECTS:GODZINY: ECTS: 665

RAZEM I ROK



Specjalność: kryminologiczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab sem w ćw lab sem w ćw lab sem

1 Prawo dowodowe 1 1 30 30 5 60 5

2 Kryminalistyka - część ogólna 1 30 3 30 3

3
Instytucje wymiaru sprawiedliwości 

karnej
1 30 3 30 3

4 Historia przestępczości 1 20 3 20 3

5 Metodologia badań kryminalnych 1 1 30 30 6 60 6

6 Wykład do wyboru 1 1 30 4 30 4

7 Wykład do wyboru 2 1 30 4 30 4

8 Wykład do wyboru 3 1 30 4 30 4

9 Psychologia agresji 2 2 20 20 4 40 4

10
Nowe trendy w kryminologii i 

wiktymologii
2 30 3 30 3

11
Międzynarodowe i europejskie 

prawo karne
2 30 3 30 3

12 Psychiatria sądowa 2 30 3 30 3

13 Socjologia kryminalna 2 30 3 30 3

14 Biologia kryminalna 2 30 4 30 4

15 Filozofia prawa karnego 2 20 1 20 1

16 Praktyki zawodowe 2 75 3 75 3

GODZINYGODZINY
ECTS

Lp. Przedmiot kod

forma zal. po 

semestrze

E ZO Z

Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

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

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

Wydział: Prawa i Administracji

Kierunek: Kryminologia

GODZINY
ECTS ECTS

GODZINY
ECTS

Razem 

godz.



Specjalność: kryminologiczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab sem w ćw lab sem w ćw lab sem

GODZINYGODZINY
ECTS

Lp. Przedmiot kod

forma zal. po 

semestrze

E ZO Z

Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

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

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

Wydział: Prawa i Administracji

Kierunek: Kryminologia

GODZINY
ECTS ECTS

GODZINY
ECTS

Razem 

godz.

17 Wykład do wyboru modułowe 1 2 20 2 20 2

18 Wykład do wyboru modułowe 2 2 20 2 20 2

19 Seminarium 2 30 2 30 2

20 Język obcy 3 2,3 30 2 30 2 60 4

21 Przestępczość seksualna 3 30 3 30 3

22
Przestępczość nieletnich - aspekty 

prawne i psychologiczne
3 30 3 30 3

23
Terroryzm - aspekty prawne i 

psychologiczne
3 20 1 20 1

24
Przestępczość narkotykowa - 

aspekty prawne i psychologiczne
3 20 1 20 1

25 Przestępczość kobiet 3 20 1 20 1

26
Przestępczość gospodarcza i 

skarbowa
3 30 3 30 3

27 Przestępczość zorganizowana 3 30 3 30 3

28
Media i społeczeństwo wobec 

przestępczości
3 30 3 30 3

29
Statystyka, dynamika i geografia 

przestępczości
3 20 1 20 1

30 Wykład do wyboru modułowe 3 3 20 3 20 3

31 Wykład do wyboru modułowe 4 3 20 3 20 3

32 Seminarium 3,4 30 3 30 6 60 9



Specjalność: kryminologiczna
stopień: II stopień

w ćw lab w ćw lab sem w ćw lab sem w ćw lab sem

GODZINYGODZINY
ECTS

Lp. Przedmiot kod

forma zal. po 

semestrze

E ZO Z

Razem 

ECTS
1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr

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

KRYMINOLOGIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH OD ROKU AKAD. 2019/2020

Wydział: Prawa i Administracji

Kierunek: Kryminologia

GODZINY
ECTS ECTS

GODZINY
ECTS

Razem 

godz.

33
Zapobieganie i zwalczanie 

przestępczości
4 20 2 20 2

34
Terapia nieletnich sprawców 

przestępstw
4 20 2 20 2

35
Przestestępczość chuligańska i 

stadionowa
4 20 2 20 2

36 Sprawiedliwość naprawcza 4 30 3 30 3

37 Teoria i praktyka resocjalizacji 4 4 20 20 3 40 3

38
Komunikacja społeczna a 

przestępczość
4 4 20 20 3 40 3

39 Zarządzanie kryzysowe 4 30 3 30 3

40
Wykład ogólnouczelniany lub na 

innym kierunku
4 30 2 30 2

230 60 0 32 230 125 0 30 32 270 30 0 30 30 190 40 0 30 26 1265 120

32 32 30 26

675 64 56

E - egzamin

ZO - zalicznie na ocenę DO WYBORU:
Z - zaliczenie na zal/nzal

W - wykład

ćw - ćwiczenia audytoryjne

lab - ćwiczenia laboratoryjne

Sem - seminarium dyplomowe

Prosem - proseminarium

* 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

Legenda:

GODZINY:

RAZEM I ROK

590

330385

42 35,00%

RAZEM:

RAZEM:

GODZINY: ECTS:

260

RAZEM II ROK

290

ECTS:


