
 

 

Załącznik do Uchwały Senatu nr 108/2019 

 

PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH – KRYMINOLOGIA STOSOWANA 

 
Program obowiązuje od roku akademickiego: 2019/2020 

 

1. KIERUNEK STUDIÓW: Kryminologia stosowana 

2. KOD ISCED:0421  

3. FORMA/FORMY STUDIÓW: stacjonarne/niestacjonarne 

4. LICZBA SEMESTRÓW: 6 

5. TUTUŁ ZAWODOWY NADAWANY ABSOLWENTOM: licencjat 

6. PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny 

7. DZIEDZINA NAUKI/SZTUKI*: nauki społeczne 

8. DYSCYPLINA NAUKOWA/ARTYSTYCZNA*: NAUKI PRAWNE 126 ECTS (70%), PEDAGOGIKA 18 ECTS (10%), NAUKI CHEMICZNE 18 

ECTS (10%), NAUKI BIOLOGICZNE 18 ECTS (10%). 

9. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 180 

1) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia: 110 - studia stacjonarne , 93 - studia niestacjonarne* 

2) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne w wymiarze większym niż 50% ogólnej 

liczby punktów ECTS): 95 

3) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów ECTS): 98  (w 

tym 26 ECTS praktyk) 

4) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejsza niż 5 

ECTS  - w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub 

nauki społeczne: 9 ECTS z zakresu nauk humanistycznych 

10. Łączna liczba godzin zajęć: 4706 (studia stacjonarne) 4641 (studia niestacjonarne) - w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 2756 - studia stacjonarne,  2286 - studia niestacjonarne*. 

11. Liczba godzin e-learningu:  BRAK – studia stacjonarne 

12. Koncepcja i cele kształcenia (w tym opis sylwetki absolwenta): 

 

Ogólne cele kształcenia: 

 

 



 

 

Celem kształcenia na kierunku Kryminologia stosowana jest wyposażenie absolwenta w pełną i wszechstronną wiedzę z zakresu kryminologii i nauk jej 

pokrewnych, m.in. o przestępstwie jako szczególnej formie zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego rodzaju zjawisku społecznym, 

mechanizmach kontroli społecznej, sprawcy przestępstwa, ofierze przestępstwa, analizowaniu i przeciwdziałaniu czynom kryminogennym, a także w 

pogłębioną wiedzę z zakresu prawa, polityki karnej oraz metod pracy kryminalistycznej związanej z prawem karnym procesowym i postępowaniem 

dowodowym. 

Celem jest także kształtowanie umiejętności rozpoznawania, opisu i wyjaśniania przebiegu procesów wpływających na przestępczość i powstawanie patologii 

społecznych, a także wyposażenie studentów w interdyscyplinarną wiedzę obejmującą różne koncepcje naukowe odnoszące się do etiologii i przebiegu 

procesów przestępczych; umiejętność diagnozowania, analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów w praktyce kryminologicznej.  

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach zajmujących się działaniami prewencyjnymi, 

operacyjnymi i profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania przestępczości, przygotowanie do pracy w różnego typu laboratoriach wykorzystujących 

nowoczesne techniki informatyczne i analityczne wyjaśniające zjawiska kryminologiczne oraz przygotowanie do pracy w charakterze kuratorów społecznych 

lub zawodowych, a także w systemie penitencjarnym oraz na rynku usług detektywistycznych. Absolwent potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę 

i umiejętności oraz rozwijać je interdyscyplinarnie. 

 

Poza przedmiotami podstawowymi Student może wybrać przedmioty z dwóch grup przedmiotów do wyboru z zakresu: 

1) Diagnostyki kryminologicznej – w ramach tej grupy przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę m.in. z zakresu diagnostyki i prewencji 

przestępczości (zwłaszcza zorganizowanej, finansowo-bankowej, ekonomicznej, komputerowej, dotyczącej fałszerstwa), poznaje specyfikę 

i zastosowanie badań biometrycznych, fonoskopijnych, analizy odontoskopijnej, badań związków chemicznych. Zapoznaje się z nowoczesnymi 

rozwiązaniami z zakresu techniki kryminalistycznej, a także aspektami usług detektywistycznych; 

2) Kuratorsko–Penitencjarnego – w ramach tej grupy przedmiotów student zdobywa i poszerza wiedzę z zakresu pracy w systemie penitencjarnym 

i pracy kuratora, która dotyczy szeroko rozumianej problematyki rodzinnej (prawo rodzinne i opiekuńcze, przemoc w rodzinie, poradnictwo 

społeczne, pomoc społeczna, komunikacja interpersonalna, psychologia uzależnień) czy związanej z metodyką pracy kuratora sądowego (metodyka 



 

 

pracy kuratora sądowego, uprawnienia i możliwości działania osoby pokrzywdzonej przestępstwem, system pomocy ofiarom przestępstw, status 

sprawcy w postępowaniu karnym, postępowanie w sprawach nieletnich, ujemne zjawiska społeczne jako czynnik kryminogenny).  

Student zdobywa i poszerza również wiedzę związaną z pracą pracownika służby więziennej (prawo penitencjarne, psychologia penitencjarna, 

pedagogika penitencjarna, przestępczość powrotna, pragmatyka służbowa służby więziennej, międzynarodowe regulacje wymiaru i wykonania 

sankcji karnych, bezpieczeństwo osobiste funkcjonariusza służby więziennej). 

 

Student kierunku Kryminologia stosowana zdobywa interdyscyplinarną wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Nabywa kompetencje do ich skutecznego 

wykorzystania w pracy zawodowej i naukowej, organizacji i współdziałania różnych podmiotów oraz elementów środowiska lokalnego na rzecz prewencji 

przestępczości i podejmowania działań operacyjnych w celu ochrony jednostek i grup osób  przed zagrożeniami społecznymi  i środowiskowymi. Absolwent 

zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Kryminologia stosowana oraz studiów podyplomowych 

 

  



 

 

13. EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

 

Symbole 

efektów 

uczenia na 

kierunku 

Po ukończeniu studiów na kierunku KRYMINOLOGIA STOSOWANA 

absolwent: 
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 W zakresie WIEDZY:   

KRYS1P_W01 

Ma zaawansowaną wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych podejmujących 

działania z zakresu kryminologii, prawa, profilaktyki, w szczególności o ich podstawowych elementach 

oraz więziach społecznych w nich zachodzących oraz o możliwości praktycznego zastosowania tej wiedzy 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W02 
Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanej specjalności w 

obrębie kryminologii 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W03 
Ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniu kryminologii z innymi naukami (psychologią, socjologią, 

pedagogiką, psychiatrią, naukami penalnymi)  oraz o możliwości praktycznego zastosowania tej wiedzy 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W04 

Ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych realizujących działalność z 

zakresu kryminologii, prawa i profilaktyki oraz ich elementów, a także o przyczynach, przebiegu, skali i 

konsekwencjach tych zmian 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W05 
Ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych podejmujących działania z 

zakresu kryminologii, prawa, profilaktyki oraz rodzajach więzi społecznych i ich historycznej ewolucji 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W06 
Ma wiedzę o człowieku jako uczestniku działań przestępczych i działań związanych z działalnością 

profilaktyczną i interwencyjną  
 

P6U_W PS6_WG 



 

 

KRYS1P_W07 

Ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne realizujące 

działania z zakresu kryminologii, prawa, profilaktyki, w tym wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz o możliwości praktycznego zastosowania tej wiedzy 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W08 

Ma wiedzę o metodach, technikach i narzędziach pozyskiwania danych oraz prowadzenia obliczeń 

właściwych dla kryminologii i powiązanych z nią dyscyplin naukowych, pozwalających opisywać 

struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, a także zna przykłady 

implementacji takich metod i technik 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W09 
Zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury oraz urządzeń praktycznie stosowanych w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W10 

Ma ogólną wiedzę w zakresie metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii oraz podstawowych technologii 

wykorzystujących osiągnięcia naukowe, pozwalających prowadzić badania w zakresie kryminologii 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W11 
Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów i dylematów z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla kryminologii 
 

P6U_W PS6_WG 

KRYS1P_W12 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej 
 

P6U_W PS6_WK 

KRYS1P_W13 Ma wiedzę dotyczącą zasad tworzenia i rozwoju własnej przedsiębiorczości 
 

P6U_W PS6_WK 

KRYS1P_W14 
Ma ogólną wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych, etycznych i ekonomicznych związanych z 

praktycznymi zastosowaniami zdobytej wiedzy w zakresie kryminologii 
 

P6U_W PS6_WK 

KRYS1P_W15 
Ma ogólną wiedzę w zakresie standardów i norm odnoszących się do działalności instytucji społecznych 

związanych z kryminologią 
 

P6U_W PS6_WK 

 W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:   

KRYS1P_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne specyficzne dla kryminologii 
 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U02 
Potrafi zastosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne do opisu zjawisk i analizy 

danych typowych dla dziedzin życia społecznego 
 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U03 
Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego 

analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych specyficznych dla kryminologii 
P6U_U P6S_UW 



 

 

KRYS1P_U04 

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych charakterystycznych dla 

kryminologii 

 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U05 
Potrafi przewidywać praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem 

typowych metod, technik i narzędzi właściwych dla kryminologii 
 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U06 

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, 

zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla kryminologii 

 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U07 

Potrafi utworzyć pisemne lub ustne opracowanie przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin i 

dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii oraz sposoby jego rozwiązania, wykorzystując różne 

źródła 
 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U08 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do  analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów 

praktycznych charakterystycznych dla kryminologii oraz prezentować istotne fakty 

 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U09 
Posiada umiejętność analizy różnych rozwiązań konkretnych problemów specyficznych dla kryminologii, 

opierając się na poznanych twierdzeniach i metodach oraz umiejętność wdrażania właściwych rozwiązań 

 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U10 
Wykonuje i planuje nieskomplikowane zadania praktyczne i ekspertyzy związane z kryminologią oraz 

analizuje ich wyniki pod kierunkiem opiekuna naukowego 
 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U11 
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych 

specyficznych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kryminologii 
 

P6U_U P6S_UW 

KRYS1P_U12 
Rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kryminologii oraz 

potrafi brać udział w specjalistycznej debacie 
 

P6U_U P6S_UK 

KRYS1P_U13 
Wykorzystuje język specjalistyczny w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z zakresu 

kryminologii oraz obszarów jej zastosowań w działalności społeczno-gospodarczej 
 

P6U_U P6S_UK 

KRYS1P_U14 

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 

kryminologii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 
 

P6U_U P6S_UK 

KRYS1P_U15 
Potrafi przyjmować różne role w grupie oraz planować i organizować pracę indywidualną i grupową, a 

także współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych 
P6U_U P6S_UO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYS1P_U16 Potrafi samodzielnie planować i realizować własną edukację całożyciową 
 

P6U_U P6S_UU 

KRYS1P_U17 

(tylko studia 

stacjonarne) 

Posiada umiejętność doboru ćwiczeń i form aktywności fizycznej do poziomu swoich umiejętności 

sportowych i sprawności fizycznej w celu uczestniczenia w kulturze fizycznej przez całe życie 
P6U_U  

 W zakresie KOMPETENCJI:   

KRYS1P_K01 
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz ciągłego dokształcania się, a 

także wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia 
 

P6U_K P6S_KK 

KRYS1P_K02 

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu kryminologii i innych nauk z nią współpracujących 

w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych odnoszących się do studiowanego kierunku 

oraz zasięgania opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów, z którymi sam nie potrafi sobie poradzić 
 

P6U_K P6S_KK 

KRYS1P_K03 
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, podejmuje wyzwania zawodowe, wykazuje 

kreatywność w działaniu 
 

P6U_K P6S_KO 

KRYS1P_K04 
Jest gotowy do uczestnictwa w opracowywaniu projektów społecznych związanych z kryminologią, 

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i przyrodnicze 
 

P6U_K P6S_KO 

KRYS1P_K05 

Rozumie społeczne skutki związane z praktycznym stosowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności, jest 

gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz potrafi podejmować odpowiedzialność za własne 

działania 
 

P6U_K P6S_KO 

KRYS1P_K06 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem działań zawodowych z 

zakresu kryminologii 
 

P6U_K P6S_KR 

KRYS1P_K07 
Potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji zadań zawodowych oraz jest gotów do dbałości o 

dorobek i tradycję zawodu 
 

P6U_K P6S_KR 



 

 

 

14. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH PUNKTAMI ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI PROGRAMOWYMI: 

 

Przedmioty 

Minimaln

a liczba 

punktów 

ECTS 

Treści programowe 

Odniesienie do 

efektów uczenia 

się na kierunku 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO: 

 

  

1. Język obcy 9 1. Treści leksykalne: 

Zagadnienia występujące w ogólnodostępnych i stosowanych na 

zajęciach podręcznikach na poziomie B2 (np. uniwersytet, 

przedmiot studiów, wykształcenia, praca, media, technologie, 

środowisko, zdrowie, żywienie, sport, czas wolny, edukacja, 

zakupy, podróżowanie, społeczeństwo, kultura, zjawiska 

społeczne). 

2. Treści gramatyczne: 

Zgodne z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu B2 

dla danego języka i zgodne z wymaganiami Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 

3. Funkcje językowe: 

Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 i pozwalające 

studentom na porozumiewanie się w języku obcym  

(np. branie czynnego udziału w dyskusjach,  wyrażanie emocji oraz 

wyrażanie swoich opinii, argumentowanie i formułowanie swojego 

punktu widzenia w formie ustnej i pisemnej, dokonywanie 

prezentacji). 

KRYS1P_U14 

2. Technologia informacyjno-komunikacyjna 1 Zastosowanie narzędzi informatycznych, posługiwanie się 

oprogramowaniem użytkowym 

KRYS1P_W10 

KRYS1P_U02 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_K04 

 

3. Ochrona własności intelektualnej 0,5 Zasady odpowiedzialności za naruszenia dóbr niematerialnych, 

instytucje polskiego prawa autorskiego oraz prawa ochrony 

KRYS1P_W14 

KRYS1P_U08 



 

 

własności przemysłowej, w tym zwłaszcza pojęcie utworu, praw 

autorskich osobistych i majątkowych oraz dozwolonego użytku. 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K05 

 

 

4. Socjologia  1 Założenia i nurty socjologii oraz podstawowe pojęcia socjologiczne KRYS1P_W03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_K01 

 

5.  Przedmioty w zakresie wsparcia studentów w 

procesie uczenia się 

2 Projektowanie kariery zawodowej 

 

KRYS1P_W13 

KRYS1P_U16 

KRYS1P_K06 

 

Aktywne formy wejścia na rynek pracy 

 

KRYS1P_W13 

KRYS1P_U16 

KRYS1P_K06 

KRYS1P_K07 

 

Organizacja pracy własnej i grupowej KRYS1P_W13 

KRYS1P_U15 

KRYS1P_U16 

KRYS1P_K01 

 

6. Wstęp do nauki o państwie i prawie 2 Podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące państwa i prawa. Język 

prawny i prawniczy. Sposoby stanowienia prawa, rola źródeł prawa. 

KRYS1P_W07 

KRYS1P_W15 

KRYS1P_U05 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_U08 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K04 

 

7. Antropologia kulturowa 2 Teorie kultury, aparat pojęciowy antropologii kulturowej oraz 

mechanizmy rządzące kulturą, a także sposób ich działania 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U04 



 

 

KRYS1P_K06 

 

8. Przedsiębiorczość 

 

 

0,5 Pojęcie przedsiębiorczości i przedsiębiorstwa. Czynniki wpływające 

na rozwój przedsiębiorczości, wzmacnianie i osłabianie cech 

przedsiębiorczości. Innowacje i ich rodzaje. Aspekty prawne 

zakładania przedsiębiorstw. Wsparcie przedsiębiorczości. 

KRYS1P_W13 

KRYS1P_U15 

KRYS1P_K03 

 

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE/  

 KIERUNKOWE: 

   

1. Wprowadzenie do psychologii 1 Podstawowe słownictwo w psychologii i nurty teoretyczne 

psychologii. Mechanizmy funkcjonowania człowieka jako 

potencjalnego uczestnika działań przestępczych 

 

 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_W06 

KRYS1P_U01 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U13 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K06 

2. Prawo wykroczeń 3 Podstawowe regulacje materialnego i procesowego prawa 

wykroczeń, zasady odpowiedzialności, relacja prawa wykroczeń do 

prawa karnego 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_W15 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K04 

3. Przestępczość gospodarcza i skarbowa 3 Zagadnienia dotyczące istoty zjawiska przestępczości gospodarczej 

oraz przestępczości skarbowej, metod działania sprawców oraz 

zasad odpowiedzialności, zasady odpowiedzialności karnej i karno-

skarbowej. 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W07 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_K04 

KRYS1P_K06 

4. Prawo karne 4 Zagadnienia materialnego prawa karnego, rodzaje przestępstw i 

zasady odpowiedzialności karnej, rodzaje kar. 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W02 

KRYS1P_U01 

KRYS1P_U03 



 

 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_K04 

 

 

5. Suicydologia 3 Zagadnienia dotyczące zachowań autodestrukcyjnych. Istota 

problemu samobójczości, czynniki ryzyka i czynniki ochronne. 

KRYS1P_W02  

KRYS1P_W11 

KRYS1P_U09 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K06 

6. Prawo dowodowe 3 Znaczenie dowodów w procesie karnym. Zasady postępowania 

dowodowego. Ewolucja prawa dowodowego. Rodzaje dowodów. 

Domniemania faktyczne i prawne. 

 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W15 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_K01 

7. Teorie zachowań dewiacyjnych 2 Podstawowe terminy z zakresu teorii zachowań dewiacyjnych. 

Istota zachowań dewiacyjnych. Przejawy dewiacji w 

poszczególnych sektorach życia społecznego. 

  

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W08 

KRYS1P_U01 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_K05 

 

 

8. Podstawy kryminologii 5        Zagadnienia kryminologii ogólnej. Koncepcje etiologii kryminalnej, 

metodologia w kryminologii. Obraz przestępczości,  problematyka 

zapobiegania przestępczości, kontrola społeczna. 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_K01 

9. Resocjalizacja 3 Zagadnienia związane z szeroko rozumianą problematyką 

resocjalizacji, odpowiedzialnością nieletnich za czyny zabronione. 

 

 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_U01 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K07 

10. Psychologia sądowa 2 Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii sądowej. Rola biegłego 

psychologa sądowego. Wiarygodność zeznań. 

 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_W06 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_K05 



 

 

11. Systemy prewencji kryminalnej 2 Zagadnienia prewencji kryminalnej. Systemy przeciwdziałania 

przestępczości w Polsce i na świecie. Rodzaje organów ochrony 

prawnej. 

 

 

KRYS1P_W02 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U09 

KRYS1P_K01 

 

12. Profilaktyka przestępczości 4 Współczesne rozwiązania w zakresie zapobiegania przestępstwom i 

powrotności do przestępstwa. Istota podstawowych założeń 

profilaktyki społecznej i jej metody. Różnorodność oddziaływań 

profilaktycznych. 

 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W07 

KRYS1P_U05 

KRYS1P_U11 

KRYS1P_K03 

13. Wiktymologia 4 Podstawowe pojęcia i terminologia związana z problematyką ofiary 

przestępstwa .Rodzaje wiktymologii. Lęk przed przestępczością. 

Kategorie ofiar.  

 

 

KRYS1P_W06 

KRYS1P_W11 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K04 

14. Kryminalistyka 2 Podstawy kryminalistyki - opinia biegłego, ekspertyzy 

kryminalistyczne, identyfikacja, daktyloskopia, osmologia, badania 

dokumentów, antropometria kryminalistyczna, mechanoskopia, 

badania poligraficzne, fonoskopia i in. 

KRYS1P_W02 

KRYS1P_W08 

KRYS1P_U02 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U07 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K06 

15. Prawo karne wykonawcze 2 Podstawy funkcjonowania systemu wykonywania orzeczeń 

sądowych w Polsce. Wykonywanie kar, środków karnych i środków 

zabezpieczających. 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_U07 

KRYS1P_U09 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K04 

KRYS1P_K05 

16. Techniki mediacyjne 2 Podstawy technik negocjacyjnych i mediacyjnych, Istota mediacji w 

kontekście polskiego prawa procesowego. Dokumenty w 

postepowaniu mediacyjnym, prawne aspekty ugody zawartej przed 

mediatorem. 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_W06 

KRYS1P_W08 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U08 



 

 

KRYS1P_U09 

KRYS1P_U11 

KRYS1P_K05 

17. Podstawy chemii 4 Podstawy chemii i jej zastosowanie w kryminalistyce. Elementy 

wiedzy o pierwiastkach i związkach chemicznych. Budowa, 

otrzymywanie, właściwości i zastosowania: tlenków, 

wodorotlenków, kwasów i soli nieorganicznych, węglowodorów, 

alkoholi, fenoli, eterów, aldehydów, ketonów, kwasów 

karboksylowych i ich pochodnych.  Podstawowe obliczenia 

chemiczne. Podstawowe czynności laboratoryjne (ważenie, 

ogrzewanie, sączenie, odmierzanie, homogenizowanie, 

sporządzanie roztworów o określonym stężeniu, określanie odczynu 

roztworów, miareczkowanie). Bezpieczeństwo i higiena pracy w 

laboratorium 

KRYS1P_W11 

KRYS1P_W09 

KRYS1P_U08 

KRYS1P_U10 

KRYS1P_K01 

 

18. Prawo karne procesowe 4 Przebieg, zasady i podstawowe instytucje procesu karnego. 

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego procesowego. Prawo 

karne procesowe, funkcje prawa karnego procesowego, tryby 

postępowań, tryby ścigania, przedmiot procesu, tożsamość czynu. 

Źródła prawa. Czynności procesowe - pojęcie, podział, decyzje 

procesowe (wyroki, postanowienia, zarządzenia), terminy, wady 

czynności procesowych, konwalidacja. Uczestnicy procesu . 

Pojęcie, podział, sytuacja procesowa (prawa i obowiązki), Organy 

procesowe (sad, prokurator - zasady ustrojowe), Strony procesowe 

(podejrzany, oskarżony, pokrzywdzony - role procesowe w 

kolejnych etapach procesu, prawa i obowiązki) 

 

 

KRYS1P_W02 

KRYS1P_W07 

KRYS1P_W15 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_U08 

KRYS1P_U13 

KRYS1P_K01 

 

19. Probacja w systemie społecznym 3 Koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. Idea probacji w 

Polsce i na świecie.  

 

 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W14 

KRYS1P_U11 

KRYS1P_K01 

20. Bezpieczeństwo systemów i sieci 

komputerowych 

2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa systemów i sieci 

komputerowych. Ochrona danych. Przestępczość komputerowa.   

KRYS1P_W09 

KRYS1P_U01 



 

 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_K01 

21. Ochrona osób i mienia 2 Podstawowe zasady ochrony osób, mienia, obiektów. Formy oraz 

sposoby planowania ochrony osób mienia i obiektów. Zasady 

prowadzenia działalności gospodarczej związanej z ochroną osób i 

mienia. 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W02 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U08 

KRYS1P_U16 

KRYS1P_K04 

KRYS1P_K05 

22. Metodologia badań społecznych 4 Podstawowe pojęcia i terminologia dotycząca procesu badania 

naukowego w naukach społecznych 

 

KRYS1P_W10 

KRYS1P_U07 

KRYS1P_K03 

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU: 

   

Seminarium dyplomowe 15 Metodologia badań, przygotowanie pracy dyplomowej, pojęcie 

plagiatu i autoplagiatu 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W02 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_W04 

KRYS1P_W05 

KRYS1P_W06 

KRYS1P_W08 

KRYS1P_W10 

KRYS1P_U01 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_U07 

KRYS1P_U09 

KRYS1P_U10 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K02 

KRYS1P_K05 

KRYS1P_K06 



 

 

1. 

  
Grupa przedmiotów do wyboru w zakresie 

Diagnostyka kryminologiczna 

 

57 

 

1. Diagnoza i prewencja przestępczości zorganizowanej, 

finansowo-bankowej i ekonomicznej 

2. Kryminologiczna analiza pisma ręcznego 

3. Badania biometryczne i analiza odontoskopijna 

4. Badania fonoskopijne 

5. Metody diagnostyczne przestępczości komputerowej 

6. Narzędzia i metody informatyki w kryminalistyce 

7. Spektroskopowe i spektrometryczne metody badania 

związków chemicznych 

8. Diagnostyka i prewencja zachowań przestępczych 

9. Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość 

10. Profilowanie sprawców przestępstw a dywersyfikacja 

odpowiedzialności karnej 

11. Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne) 

12. Techniki molekularne w kryminalistyce 

13. Czynności operacyjno-rozpoznawcze 

14. Technologia i analiza materiałów kryminalistycznych 

15. Metodologia pracy technika kryminalistycznego 

16. Prawne i kryminalistyczne aspekty usług 

detektywistycznych w Polsce 

17. Kryptografia i steganografia 

18. Informatyka śledcza 

19. Podstawy teorii gier 

20. Ekonomiczny wymiar zbrojeń i wojen 

 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W02 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_W04 

KRYS1P_W05 

KRYS1P_W06 

KRYS1P_W07 

KRYS1P_W08 

KRYS1P_W09 

KRYS1P_W10 

KRYS1P_W11 

KRYS1P_W12 

KRYS1P_W14 

KRYS1P_W15 

KRYS1P_U01 

KRYS1P_U02 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U05 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_U07 

KRYS1P_U08 

KRYS1P_U09 

KRYS1P_U10 

KRYS1P_U11 

KRYS1P_U12 

KRYS1P_U13 

KRYS1P_U15 

KRYS1P_U16 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K02 

KRYS1P_K03 

KRYS1P_K04 

KRYS1P_K05 

KRYS1P_K06 



 

 

KRYS1P_K07 

 

 

2. Grupa przedmiotów do wyboru w zakresie 

Kuratorsko-Penitencjarnym 

57 1. Prawo rodzinne i opiekuńcze 

2. Metodyka pracy kuratora sądowego 

3. Prawo penitencjarne 

4. Przemoc w rodzinie 

5. Poradnictwo społeczne 

6. Postępowanie w sprawach nieletnich 

7. Ujemne zjawiska społeczne jako czynnik kryminogenny 

8. System pomocy ofiarom przestępstw 

9. Uprawnienia i możliwości działania osoby pokrzywdzonej 

przestępstwem 

10. Pomoc społeczna 

11. Psychologia penitencjarna 

12. Pedagogika penitencjarna 

13. Przestępczość powrotna 

14. Status sprawcy w postępowaniu karnym 

15. Pragmatyka służbowa służby więziennej 

16. Międzynarodowe regulacje wymiaru i wykonania sankcji 

karnych 

17. Bezpieczeństwo osobiste funkcjonariusza służby więziennej 

18. Prawa człowieka w demokratycznym państwie prawa 

19. Komunikacja interpersonalna 

20. Psychologia uzależnień 

21. Psychopatologia kryminalna 

22. Profilaktyka społeczna 

23. Organizacja pracy służb porządku publicznego 

 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W02 

KRYS1P_W03 

KRYS1P_W04 

KRYS1P_W05 

KRYS1P_W06 

KRYS1P_W07 

KRYS1P_W08 

KRYS1P_W09 

KRYS1P_W10 

KRYS1P_W11 

KRYS1P_W12 

KRYS1P_W14 

KRYS1P_W15 

KRYS1P_U01 

KRYS1P_U02 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U05 

KRYS1P_U06 

KRYS1P_U07 

KRYS1P_U08 

KRYS1P_U09 

KRYS1P_U10 

KRYS1P_U11 

KRYS1P_U12 

KRYS1P_U13 

KRYS1P_U15 

KRYS1P_U16 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K02 

KRYS1P_K03 



 

 

KRYS1P_K04 

KRYS1P_K05 

KRYS1P_K06 

KRYS1P_K07 

 PRAKTYKI (wymiar, zasady i forma): 

Praktyki na kierunku Kryminologia stosowana 

odbywają się w ogólnym wymiarze 780 godzin 

-całkowitego nakładu pracy (750 godzin w 

bezpośrednim kontakcie) praktyki zawodowej 

realizowanej w trakcie 6 miesięcy (125 godzin 

miesięcznie). 

Zasady:  

nadzór merytoryczny nad realizacją praktyk 

zawodowych sprawuje Instytutowy opiekun 

praktyk. Zakres obowiązków opiekuna: 

opracowanie: programu praktyki zawodowej, 

instrukcji praktyk oraz regulaminu praktyk 

uwzględniających specyfikę studiowanego 

kierunku. Instytutowy opiekun praktyk jest 

zobowiązany do prowadzenia systematycznej 

dokumentacji realizowanych praktyk. 

Szczegółowe obowiązki instytutowego 

opiekuna praktyk określa zarządzenie nr 

12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 stycznia 

2017 roku w sprawie praktyk studenckich dla 

studentów oraz słuchaczy studiów 

podyplomowych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego  

w Kielcach (z późniejszymi zmianami). 

 

26 1. Struktura, podstawy formalno-prawne i finansowe działania 

instytucji/jednostek w których prowadzona jest praktyka oraz 

dokumentacja przez nie prowadzona. 

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych w instytucjach i 

jednostkach  

3. Zasady i zakres współpracy instytucji i jednostek z innymi 

podmiotami. 

4. Środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania instytucji i 

jednostek.  

5. Zadania pracownika jednostek, w których prowadzona jest 

praktyka. 

6. Trudności ograniczające realizację zadań statutowych instytucji 

i jednostek. 

7. Udział w działaniach realizowanych przez instytucje i jednostki 

organizacyjne  w trakcie trwania praktyki. 

 

KRYS1P_W01 

KRYS1P_W04 

KRYS1P_W05 

KRYS1P_W07 

KRYS1P_W14 

KRYS1P_W15 

KRYS1P_U01 

KRYS1P_U02 

KRYS1P_U03 

KRYS1P_U04 

KRYS1P_U07 

KRYS1P_U08 

KRYS1P_U15 

KRYS1P_U16 

KRYS1P_K01 

KRYS1P_K02 

KRYS1P_K03 

KRYS1P_K04 

KRYS1P_K05 

KRYS1P_K06 

KRYS1P_K07 

 

 



 

 

RAZEM 180   

1. Język polski – lektorat (obowiązuje 

studentów obcokrajowców) 

 

4 W ramach przedmiotu realizowane będą treści dotyczące nauczania 

języka polskiego (lektorat), w treści nauczania włączono 

zagadnienia związane z polską kulturą (filmem, teatrem),  historią  

i tradycją. W obrębie przedmiotu będą też realizowane zagadnienia 

związane z kształceniem umiejętność sprawnego pisania. 

 

1.Treści leksykalne: 

Zagadnienia, które występują w stosowanych na zajęciach 

podręcznikach na poziomie B2 (np. szkoła i studia; moda i uroda, 

praca, rynek pracy; sklepy, handel, konsumpcja; Polska od kuchni; 

urzędy i usługi, słownictwo ekonomiczne; życie polityczne w 

Polsce; leksyka dotycząca przyrody i środowiska; kultura; religia 

i wiara). 

2. Treści gramatyczne: 

Zgodne z sylabusem podręczników przewidzianych dla poziomu B2 

dla danego języka i zgodne z wymaganiami Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

 

3. Funkcje językowe: 

Zgodne z sylabusem podręczników dla poziomu B2 i pozwalające 

studentom na porozumiewanie się w języku obcym (np. branie 

czynnego udziału w dyskusjach,  wyrażanie emocji oraz wyrażanie 

swoich opinii, argumentowanie i formułowanie swojego punktu 

widzenia w formie ustnej i pisemnej, dokonywanie prezentacji). 

KRYS1P _U14 

 

Studentów studiów stacjonarnych obowiązują zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, zajęciom tym nie przypisuje się punktów 

ECTS. 

Studentów obowiązuje szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, w zakresie 

uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia. 



 

 

Studentów obowiązuje szkolenie biblioteczne w wymiarze 2 godzin. 

 

15. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU 

KSZTAŁCENIA:  
 

Prowadzący określa szczegółowe efekty uczenia się i formę ich weryfikacji, a następnie umieszcza je w karcie przedmiotu.  Osiągnięcie wszystkich efektów 

uczenia się określonych dla poszczególnych zajęć oznacza realizację założonej koncepcji kształcenia na prowadzonym kierunku i uzyskanie efektów 

kierunkowych (osiągnięcie sylwetki absolwenta). Weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiąganych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia 

odbywa się poprzez: 

1) proces dyplomowania - poprzez prace dyplomowe weryfikuje się zakładane efekty uczenia się. Oceniane są one przez promotora i recenzenta. 

2) praktyki studenckie - efekty uczenia się uzyskiwane przez praktyki studenckie są dopełnieniem koncepcji kształcenia. Studenci uzupełniają zdobytą 

w  trakcie uczenia się wiedzę (także umiejętności i kompetencje) o jej praktyczne aspekty. Weryfikacja efektów następuje zgodnie z regulaminem 

praktyk na kierunku Prawo. 

3) wymianę międzynarodową studentów – dzięki uzyskiwaniu informacji od studentów dotyczącej posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej, 

4) osiągnięcia kół naukowych - informacja zwrotna uzyskiwana jest poprzez recenzje zewnętrzne (publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach, 

przyznawane stypendia Rektora i Ministra), 

5) badanie losów absolwentów - poprzez uzyskiwanie od nich informacji zwrotnych z zakresu uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

i ich przydatności na rynku pracy, 

6) badanie opinii pracodawców – w drodze: opiniowania przez pracodawców programów studiów, w tym zakładanych efektów uczenia się i metod ich 

weryfikowania, szczególnie dotyczących kształcenia praktycznego; przekazywania informacji o przydatności uzyskiwanych w trakcie studiów efektów 

uczenia się w ramach wykonywanej przez absolwenta pracy zawodowej. 

 

Dodatkowo podstawą oceny realizacji efektów uczenia się w trakcie studiów są: 

1) Prace etapowe - realizowane przez studenta takie jak:  kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, case studies.  Kolokwia, 

sprawdziany, prace zaliczeniowe, projekt – przeprowadzane są według instrukcji przygotowanej przez prowadzącego zajęcia. Wszystkie dodatkowe 

sposoby zaliczenia wymagają  instrukcji. 

2) Egzaminy z przedmiotu. Pytania przygotowane do egzaminu nie powinny wychodzić poza treści zawarte w karcie przedmiotu realizowanych w 

ramach wykładu. Student ma prawo do uzasadnienia przez prowadzącego otrzymanej na egzaminie oceny. 

Forma egzaminu: ustna, pisemna, testowa lub praktyczna określana jest przez prowadzącego wykład i zawarta w karcie przedmiotu. 

a) Egzamin ustny  powinien być przeprowadzany w obecności innych studentów lub pracowników. Co najmniej dwa tygodnie przed terminem 

egzaminu prowadzący przekazuje studentom w formie pisemnej zagadnienia egzaminacyjne. Ich odbiór jest potwierdzany przez przedstawiciela 

studentów.   

b) Egzamin pisemny może być organizowany w  formie testowej lub opisowej. Egzamin przeprowadza się w sali dydaktycznej, w której jest 

możliwe właściwe rozlokowanie studentów, zapewniające komfort pracy i jej samodzielność. Prowadzący egzamin ma prawo przerwać  lub 



 

 

unieważnić egzamin, gdy w sytuacji gdy praca studenta nie jest samodzielna (student korzysta z niedopuszczonych materiałów, urządzeń i z pomocy 

innych osób). 

3) Zaliczenie i zaliczenie z oceną. Prowadzący zajęcia określa kryteria oceny, podaje jej składowe i uzasadnia w sposób opisowy ocenę otrzymaną przez 

studenta na zaliczeniu.  

 

Formy i metody prowadzenia zajęć oraz kryteria oceny i jej składowe określa karta przedmiotu. 

Wszystkie formy weryfikacji osiągnięć studenta uzyskanych w ramach zajęć w danym semestrze odnotowuje się w kartach okresowych osiągnięć 

studenta. 


