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Kierunek studiów: Kryminologia
obowiązuje od roku akademickiego: 2022/2023
Część I. Informacje ogólne.
1. Nazwa jednostki prowadzącej kształcenie: Wydział Prawa
2. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne
3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
4. Liczba semestrów: 4
5. Łączna liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 120
6. Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów: 546
7. Zaopiniowano na radzie wydziału w dniu: 21 stycznia 2022 r.
8. Wskazanie dyscypliny wiodącej, w której będzie uzyskiwana ponad połowa
efektów uczenia się oraz procentowy udział poszczególnych dyscyplin, w ramach
których będą uzyskiwane efekty uczenia się określone w programie studiów:
Nazwa dyscypliny wiodącej
Nauki prawne
Nazwy poszczególnych dyscyplin
Psychologia
Nauki socjologiczne
Językoznawstwo
Filozofia
Historia
Razem:

Procentowy udział
dyscypliny wiodącej
80,83
Procentowy udział
poszczególnych
dyscyplin
6,67
6,67
1,67
1,67
2,49
100

Część II. Efekty uczenia się.
Symbol opisu
Symbol
charakterystyk
efektu
Opis efektu uczenia się
drugiego
uczenia
stopnia PRK
się
Wiedza, absolwent zna i rozumie:
w
pogłębionym
stopniu
aspekty
interdyscyplinarności kryminologii ze względu
KP7_WG1 na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych
zarówno
na
płaszczyźnie
krajowej,
jak
i międzynarodowej
P7S_WG
w pogłębionym stopniu rolę organów i instytucji
KP7_WG2 państwowych
i
organizacji
społecznych
w rozwiązywaniu problemów społecznych
KP7_WG3 w pogłębionym stopniu wpływ zmian prawno-

P7S_WK

P7S_UW

społeczno-ekonomiczno-politycznych na ewolucję,
skalę, dynamikę i skutki przestępczości
teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne
KP7_WG4 warunkujące życie człowieka i realizację jego
potrzeb, w tym trudności z tym związane
w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania
o charakterze
prawno-społeczno-biologicznoKP7_WG5
psychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy
i ofiary przestępstwa
w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia
KP7_WG6 badań kryminologicznych dotyczących objawów,
przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości
w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska
KP7_WK1 związane z rodzajami środowisk kształtujących
rozwój człowieka
kluczowe
zagadnienia
o
wielokierunkowych
relacjach między człowiekiem a społeczeństwem
KP7_WK2 oraz podmiotów sektora publicznego i prywatnego
i wynikające z nich fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji
w pogłębionym stopniu dylematy związane
z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec
KP7_WK3 sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także
sposobami reagowania na wyzwania globalne
i regionalne w zakresie przestępczości
w pogłębionym stopniu aspekty ekonomiczne,
prawne, organizacyjne i etyczne związane
KP7_WK4 z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego
i prywatnego, międzynarodowych lub organizacji
społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego
w pogłębionym stopniu zasady prawa autorskiego
KP7_WK5
i prawa własności przemysłowej
Umiejętności, absolwent potrafi:
we właściwy sposób dobierać źródła informacji
KP7_UW1 o prawnych
i
kryminologicznych
aspektach
przestępczości
w prawidłowy sposób dokonywać oceny, krytycznej
analizy, syntezy, interpretacji i prezentacji danych
KP7_UW2
ilościowych i jakościowych charakteryzujących
przestępczość
dobierać
oraz
stosować
właściwe
metody
i narzędzia (w tym zaawansowane techniki
KP7_UW3 informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu
przebiegu
procesów
prawno-społecznogospodarczo-politycznych,
ich
wpływu

P7S_UK

P7S_UO

P7S_UU

P7S_KK

na przestępczość oraz prognozować jej rozwój
formułować problemy badawcze i testować
KP7_UW4 odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy
przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych
przystosować istniejące lub opracować nowe
KP7_UW5 metody i narzędzia związane z prognozowaniem
rozwoju przestępczości
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami
odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące
KP7_UK1 funkcjonowania publicznego i prywatnego sektora
bezpieczeństwa
z
wykorzystaniem
języka
prawniczego
prowadzić debatę dotyczącą relacji między
intensywnością negatywnych zjawisk społecznych
KP7_UK2 a adekwatnością
przedsięwzięć
organizacyjnoprawnych podejmowanych przez podmioty sektora
publicznego i prywatnego
przygotować opracowania pisemne lub prowadzić
KP7_UK3
debatę na tematy prawne i kryminologiczne
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+
KP7_UK4 Europejskiego
Systemu
Opisu
Kształcenia
Językowego oraz specjalistyczną terminologią
współdziałać z innymi osobami i podejmować
KP7_UO1 wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu
efektywnej realizacji postawionych zadań
kierować pracą zespołu oraz partycypować
w kolegialnym
przygotowywaniu
interdyscyplinarnych programów, strategii lub polityk
KP7_UO2
w
sferze
zapobiegania
oraz
zwalczania
przestępczości z uwzględnieniem ich skutków
społecznych
samodzielnie planować i realizować własne uczenie
KP7_UU1 się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
zakresie
samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności
KP7_UU2
w aspekcie interdyscyplinarnym
Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści,
dotyczących
prawnych,
politycznych,
KP7_KK1 ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych
przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu
na poziomie krajowym lub międzynarodowym
posługiwania
się
miernikami
efektywności
KP7_KK2 w rozwiązywaniu
problemów
poznawczych
i praktycznych związanych z funkcjonowaniem

KP7_KK3

KP7_KO1
KP7_KO2

P7S_KO

KP7_KO3

KP7_KO4

KP7_KR1

P7S_KR

KP7_KR2

podmiotów publicznego lub prywatnego sektora
bezpieczeństwa, w tym zasięgania opinii ekspertów
dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny
racjonalności, przydatności, a także efektywności
obowiązujących
rozwiązań
prawnych
oraz instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania
i zwalczania przestępczości
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego
poprzez
systemową
analizę
profilaktyki
przestępczości
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego
poprzez uwzględnianie kosztów społecznych
i ekonomicznych przestępczości
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania
i organizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego w postaci opracowywania strategii
profilaktycznych z uwzględnieniem aspektów
prawnych i kryminologicznych
odpowiedzialnego
pełnienia
ról
zawodowych
w profesjach
związanych
z
zapewnianiem
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego
z uwzględnieniem
zmieniających
się
potrzeb
społecznych, w tym przestrzegania i rozwijania
zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz ich
przestrzegania
odpowiedzialnego
pełnienia
ról
zawodowych
związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa
i porządku
publicznego
z
uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym
rozwijania dorobku zawodu oraz podtrzymywania
jego etosu

Część III. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.
1. Fenomenologia kryminalna
KP7_WG1, KP7_WG3, KP7_UW2, KP7_UW5, KP7_UU2, KP7_KK1, KP7_KO3
Przekazanie wiedzy z zakresu fenomenu współczesnej przestępczości w Polsce
(struktura, dynamika, przejawy, tendencje i geograficzny obraz zjawiska, sposoby
popełniania przestępstw, organizacja świata przestępczego), ewolucji i prognoz
rozwoju wybranych kategorii przestępczości w Polsce (przestępczość kryminalna,
narkotykowa
i
ekonomiczna
zarówno
w
formach
zorganizowanych,
jak i niezorganizowanych, przestępczość w ruchu drogowym, przestępczość

korupcyjna, przestępczość w województwie podlaskim, przestępczość wybranych
kategorii sprawców), powiązań patologii społecznych z przestępczością.
2. Typologia przestępstw
KP7_WK2, KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UK1, KP7_UU2
Przekazanie wiedzy z zakresu pojęcia i elementów przestępstwa oraz ustawowych
znamion następujących kategorii przestępstw: przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu,
wolności, wolności seksualnej, działalności instytucji państwowych i samorządu
terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu.
3. Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii
społecznych
KP7_WG6, KP7_UW1, KP7_UW3, KP7_UW4, KP7_UO1, KP7_UU1, KP7_KK2
Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji i przebiegu procesu badawczego
negatywnych zjawisk społecznych, tj. przestępczości i patologii społecznych
ukazującej etapy procesu badawczego (określenie celu i pytań badawczych,
konceptualizacja i operacjonalizacja, wybór metody badawczej, zdefiniowanie
populacji i dobór próby badawczej), ilościowe metody badań przestępczości
oraz patologii społecznych (cechy charakterystyczne i główne techniki badawcze,
w tym PAPI, CAPI, CATI, CAWI), jakościowe metody badań przestępczości
oraz patologii społecznych (cechy charakterystyczne i główne techniki badawcze,
w tym obserwacja, FGI, IDI), zalety i wady ilościowych i jakościowych metod
badawczych, wykorzystanie resortowych i komercyjnych baz danych w procesie
badawczym.
4. Socjologiczne determinanty przestępczości
KP7_WG3, KP7_WG4, KP7_WG5, KP7_WK1, KP7_UW3, KP7_UW2, KP7_UU1,
KP7_KK1
Przekazanie wiedzy z zakresu związków między problemami społecznymi
a zachowaniami przestępczymi ukazującej problemy społeczne mające potencjalny
wpływ na zachowania przestępcze (w mikro- i makroskali) oraz uwarunkowania
społeczne sprzyjające popełnieniu przestępstwa lub skłonności do zachowań
kryminogennych.
5. Biopsychologiczne determinanty przestępczości
KP7_WG4, KP7_WG5, KP7_WK1, KP7_UW1, KP7_UU1, KP7_KK1
Przekazanie wiedzy z zakresu indywidualnych i środowiskowych czynników
wpływających na funkcjonowanie człowieka ukazujące przegląd teorii dotyczących
psychologicznych uwarunkowań przestępczości, zadania psychologii w wyjaśnianiu
zachowań przestępczych, biologiczne uwarunkowania przestępczości, konsekwencje
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, rola dziedzicznych czynników
w genezie przestępczości, charakterystyka psychopatii i antyspołecznego zaburzenia
osobowości, mechanizmy wpływające na kształtowanie dojrzałości emocjonalnej,
wpływ płci na zachowania przestępcze.

6. Etyka zawodowa funkcjonariuszy organów ścigania
KP7_WG2, KP7_WK4, KP7_UK1, KP7_KR1, KP7_UU1, KP7_KR2
Przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw etyki
zawodowej funkcjonariuszy organów ścigania (Policja, Żandarmeria Wojskowa,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba
Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa) ukazującej
kwestie rozwiązywania dylematów natury moralno-prawnej występujących
w praktyce.
7. Historia społeczna
KP7_WG1, KP7_UW4, KP7_UU2
Przekazanie wiedzy z zakresu procesów kształtowania się tożsamości społeczeństw
i narodów Europy oraz innych głównych kultur i cywilizacji oraz politycznych,
społeczno-gospodarczych i kulturalnych procesów w Europie i na świecie w okresie
od średniowiecza do czasów dzisiejszych (główne etapy kształtowania się cywilizacji
europejskiej, zarówno na poziomie procesów politycznych i gospodarczych,
jak i na poziomie myśli społecznej, rola systemów demokratycznych oraz wolnego
rynku, a także znaczenie rozwoju nauki i nowoczesnych technologii).
8. Język obcy
KP7_UK4, KP7_UU2, KP7_UU1
Prowadzenie lektoratu w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności
językowych, takich jak: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie.
9. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej
KP7_WG1, KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UK1, KP7_UU2, KP7_KO3, KP7_KO4
Przekazanie wiedzy z zakresu ewolucji standardów europejskich odnoszących się
do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej oraz obowiązującego stanu
prawnego, zarówno w świetle prawa europejskiego, jak i krajowego, a także
problematyki pojęcia budżetu UE i źródeł jego finansowania, rozwiązań prawnych
w zakresie ochrony interesów finansowych UE, systemu instytucjonalnego UE
służącego tej ochronie, OLAF-u oraz projektu zakładającego powstanie Prokuratury
Europejskiej.
10. Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
KP7_WK5, KP7_UK3, KP7_UU2, KP7_UU1
Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa
własności przemysłowej ukazującej, w szczególności problematykę ochrony
prawnoautorskiej oraz ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych, instytucję
dozwolonego użytku prywatnego i publicznego, kwestie plagiatu i prawa cytatu,
a także pojęcia, przesłanki zdolności rejestracyjnej, kwestie ochrony i procedury
rejestracji w odniesieniu do wynalazków, znaków towarowych, wzorów
przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów
scalonych.

11. Pomoc społeczna
KP7_WG2, KP7_WK2, KP7_WK3, KP7_UK1, KP7_UO2, KP7_UU1, KP7_KR1
Przekazanie wiedzy z zakresu genezy, pojęcia, cech, celów, funkcji, zadań i miejsca
pomocy społecznej w systemie prawa polskiego, zasad pomocy społecznej, regulacji
prawnej pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i pomocy postpenitencjarnej, podmiotów realizujących zadania
w sferze pomocy społecznej (administracja rządowa, samorządowa, podmioty
niepubliczne), statusu zawodowego pracowników socjalnych, świadczeń pomocy
społecznej, procesowej ochrony prawa do pomocy społecznej.
12. Techniki negocjacyjne
KP7_WG1, KP7_WK2, KP7_UW3, KP7_UK3, KP7_UO1, KP7_UO2, KP7_KO4
Przekazanie wiedzy z zakresu istoty oraz przyczyn prowadzenia negocjacji, rodzajów
negocjacji oraz ich przebiegu, rozwijania umiejętności prowadzenia negocjacji
z zastosowaniem właściwych strategii, stylów oraz technik negocjacyjnych,
kształtowania świadomości etycznego wymiaru prowadzenia negocjacji.
12a. Komunikacja społeczna
KP7_WG1, KP7_WK2, KP7_UW3, KP7_UK3, KP7_UO1, KP7_UO2, KP7_KO4
Przekazanie wiedzy z zakresu struktury procesu komunikowania, głównych nurtów
w teoriach komunikacji społecznej, roli wspólnoty kodu w komunikacji społecznej
w wymiarze międzypokoleniowym, barier kulturowych w komunikacji, dynamiki zmian
w komunikacji społecznej w kontekście edukacyjnym, budowania umiejętności
postrzegania komunikacji jako narzędzia integracji społecznej, kompetencji
komunikacyjnych w kształtowaniu kompetencji społecznych.
13. System ochrony praw człowieka (przedmiot oferowany również w jęz.
obcym)**
KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WK3, KP7_UK1, KP7_UK2, KP7_UU1
Przekazanie wiedzy z zakresu ochrony praw człowieka przez Radę Europy
(Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz procedura
przed Trybunałem Praw Człowieka) oraz ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej
(Karta Praw Podstawowych, prawo traktatowe, orzecznictwo ETS).
13a. Prawna ochrona pokrzywdzonego
KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WK3, KP7_UK1, KP7_UK2, KP7_UU1
Przekazanie wiedzy z zakresu definicji i typologii ofiar przestępstw, roli ofiary
w genezie przestępstwa, wiktymologicznych uwarunkowań pozycji ofiar przestępstw
w procesie karnym, ewolucji standardów europejskich odnoszących się do praw ofiar
przestępstw, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25
października 2012 r., zasad mediacji oraz jej znaczenia w procesie karnym i prawie
karnym materialnym, praw pokrzywdzonego jako strony w polskim procesie i prawie
karnym, praw ochronnych pokrzywdzonego/świadka w postępowaniu karnym,
problematyki przesłuchiwania małoletnich ofiar i świadków, kompensacji ofiarom
przestępstw.

14. Międzynarodowe prawo karne (przedmiot oferowany również w jęz.
obcym)**
KP7_WG1, KP7_WK3, KP7_UK1, KP7_UU1, KP7_KK3
Przekazanie wiedzy z zakresu pojęcia prawa karnego międzynarodowego oraz jego
cech i źródeł, typów, genezy i działalności międzynarodowych trybunałów karnych,
zbrodni międzynarodowych (w tym zbrodnia ludobójstwa, zbrodnie przeciwko
ludzkości, zbrodnie wojenne, terroryzm, agresja), zasad indywidualnej
odpowiedzialności karnej, form popełnienia zbrodni międzynarodowych, jurysdykcji
uniwersalnej, zasady komplementarności, przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości
oraz przestępstw wojennych.
14a. Pozakodeksowe prawo karne
KP7_WG1, KP7_WK3, KP7_UK1, KP7_UU1, KP7_KK3
Przekazanie wiedzy z zakresu systematyki dziedziny prawa karnego sensu largo
ze szczególnym uwzględnieniem pozakodeksowego prawa karnego, pojęcia
pozakodeksowego prawa karnego i jego powiązań z uregulowaniami kodeksowymi,
pozakodeksowych przepisów prawa karnego gospodarczego, prawa budowlanego,
ochrony osób i mienia i in.
15. Kryminologia kulturowa
KP7_WG1, KP7_WG3, KP7_UW2, KP7_UU2, KP7_KK1
Przekazanie wiedzy z zakresu teorii kryminologii kulturowej jako nurtu o orientacji
krytycznej (radykalnej), oferującego alternatywne rozumienie przestępstw
i przestępczości, wskazującego istotną rolę mediów i kultury w kształtowaniu
społecznego obrazu przestępczości, przestępcy i przeciwdziałania przestępczości
oraz kulturowych i medialnych mechanizmów wykluczania i marginalizowania
pewnych grup społecznych.
15a. Media i społeczeństwo wobec przestępczości (przedmiot oferowany
również w jęz. obcym)**
KP7_WG1, KP7_WG3, KP7_UW2, KP7_UU2, KP7_KK1
Przekazanie wiedzy z zakresu rynku medialnego w kontekście społecznoekonomicznym ukazującej treści mediów dotyczące przestępców, psychopatów,
pedofilów, stalkerów, terrorystów oraz wpływu przekazów medialnych
na popularyzację zachowań przestępczych.
16. Proseminarium
KP7_WG1, KP7_WG6, KP7_WK5, KP7_UW3, KP7_UW4, KP7_UW5, KP7_UK3,
KP7_UO1
Przekazanie wiedzy z zakresu baz bibliograficznych i serwisów informacji
prawniczych (np. LEX), źródeł informacji o przestępczości (np. statystyki policyjne,
sądowe), merytoryczno-formalnych wskazówek pisania pracy magisterskiej, metod,
technik i narzędzi badawczych właściwych kryminologii.
17. Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
KP7_WG1, KP7_UK4, KP7_UU2, KP7_UU1

Przekazanie wiedzy z zakresu specjalistycznej terminologii związanej z naukami
społecznymi, w tym – kryminologią, prawem, socjologią umożliwiającej wykształcenie
umiejętności posługiwania się językiem w dyskursach naukowych oraz rozumienia
tekstów specjalistycznych.
18. Suicydologia
KP7_WG1, KP7_WG4, KP7_WG5, KP7_WK1, KP7_UK2, KP7_UU2
Przekazanie wiedzy z zakresu pojęcia, celów i zadań suicydologii oraz samobójstwa,
stosunku wybranych nauk do samobójstwa, sytuacji prawnej samobójstwa w polskim
prawie karnym, obrazu zamachów samobójczych w Polsce, etiologii i sposobów ich
dokonywania, specyfiki samobójstw w wybranych grupach społecznych, leczenia
i pomocy sprawców usiłowań samobójstw.
19. Profilowanie kryminalne
KP7_WG4, KP7_WG5, KP7_WK1, KP7_UW2, KP7_UO1, KP7_UU2, KP7_KK1
Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł i historii rozwoju profilowania kryminalnego,
naukowego modelu i nienaukowych modeli profilowania kryminalnego, celów
i przydatności profilowania kryminalnego, osobowości sprawców przestępstw,
wywiadu wiktymologicznego, profilowania w sprawach zabójstw, przestępstw
seksualnych, podpaleń.
20. Kuratela sądowa
KP7_WG2, KP7_WG4, KP7_WK3, KP7_UK1, KP7_UO2, KP7_KO4, KP7_KR1,
KP7_KR2
Przekazanie wiedzy z zakresu charakteru, organizacji i funkcjonowania kurateli
sądowej ukazującej uprawnienia i obowiązki kuratorów wynikające z obowiązujących
aktów prawnych, dokumentacji prowadzonej w ramach czynności podejmowanych
przez kuratorów sądowych (wywiady, sprawozdania, karty czynności, wnioski)
oraz innych działań wynikających nie tylko z obowiązujących aktów prawnych
(współpraca z policją, instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi
i pozarządowymi), ale też z ukształtowanej praktyki.
21. Border criminology (przedmiot oferowany również w jęz. obcym)**
KP7_WG3, KP7_WK2, KP7_WK4, KP7_UK2, KP7_UK3, KP7_UO1, KP7_KK3
Przekazanie wiedzy z zakresu relacji pomiędzy przestępczością a migracją,
kryminalizacji migracji oraz sekurytyzacji migracji, a także przykładowych regulacji
kryminalizacji migracji i sekurytyzacji w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim.
21a. Instytucjonalny system zwalczania nielegalnej migracji
KP7_WG3, KP7_WK2, KP7_WK4, KP7_UK2, KP7_UK3, KP7_UO1, KP7_KK3
Przekazanie wiedzy z zakresu pojęcia i form nielegalnej migracji, jej przybliżonej skali
w Polsce i Unii Europejskiej, kompetencji instytucji krajowych i europejskich
zajmujących się zwalczaniem nielegalnej migracji tj. Straży Granicznej, Urzędu
ds. Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Pracy, a także Frontexu i jego roli
w zabezpieczeniu granic Unii Europejskiej.

22. Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz bezpieczeństwa
publicznego
A7_WK4, KP7_UK1, KP7_UO2, KP7_KO1, KP7_KR2
Przekazanie wiedzy z zakresu znaczenia bezpieczeństwa gospodarczego państwa,
podstawowych typów zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikających
z nich zadań, pojęcia działalności gospodarczej w świetle prawa polskiego, kryteriów
działalności gospodarczej wynikających z definicji ustawowej, wyłączenia niektórych
rodzajów działalności gospodarczej, genezy i ewolucji pojęcia przedsiębiorcy
w prawie polskim, definicji obowiązujących na gruncie różnych ustaw, problematyki
przedsiębiorcy (jako osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej z mocy odrębnych ustaw
zdolność prawną, nabywania i utraty statusu prawnego przedsiębiorcy), klasyfikacji
przedsiębiorców (w tym według kryterium ekonomicznej wielkości przedsiębiorstwa),
celów i założeń związanych z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji
działalności gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (zasady ewidencjonowania działalności gospodarczej osób
fizycznych), Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr przedsiębiorców KRS i zasady
rejestracji działalności gospodarczej), zawieszenia i wznowienia działalności
gospodarczej, podstaw prawnych warunków podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej, obowiązków przedsiębiorców wobec państwa,
obowiązków państwa i jego organów wobec przedsiębiorców.
22a. Prywatny sektor bezpieczeństwa
KP7_WK4, KP7_UK1, KP7_UO2, KP7_KO1, KP7_KR2
Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych typów zachowań państwa wobec
gospodarki oraz wynikających z nich zadań, pojęcia przedsiębiorcy i problemów
związanych z jego identyfikacją, celów i założeń związanych z funkcjonowaniem
rejestrów
właściwych
legalizacji
działalności
gospodarczej,
obowiązków
przedsiębiorców wobec państwa, obowiązków państwa i jego organów wobec
przedsiębiorców,
reglamentacji
działalności
gospodarczej,
podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez podmioty zagraniczne, kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
23. Ochrona danych osobowych
KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UW1, KP7_UK2, KP7_UU1, KP7_KO2
Przekazanie wiedzy z zakresu krajowych oraz unijnych regulacji prawnych
ukazujących ochronę danych osobowych w kontekście przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych, trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania
przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa
informacji, prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru
zbiorów danych, wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora
bezpieczeństwa informacji oraz z zakresu ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych.

23a. Ochrona informacji niejawnych
KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UW1, KP7_UK2, KP7_UU1, KP7_KO2
Przekazanie wiedzy z zakresu ustawowych regulacji ochrony informacji niejawnych
oraz systemu ich ochrony, obejmującego zasady przetwarzania informacji
niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami
lub organizacjami międzynarodowymi.
24. Kryminologia porównawcza
KP7_WG1, KP7_WG3, KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UU1, KP7_KK1, KP7_KO2
Przekazanie wiedzy z zakresu pojęcia i genezy kryminologii porównawczej,
jej trendów i tendencji, kryminologii na tle wyników analiz teoretycznych i wyników
badań empirycznych w innych krajach (Niemcy, USA, kraje skandynawskie),
możliwości i trudności ich wykorzystywania.
25. Przestępczość w państwach członkowskich Unii Europejskiej
KP7_WG1, KP7_WG3, KP7_WK3, KP7_UW2, KP7_UU2, KP7_KK1, KP7_KK3,
KP7_KO3
Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł i dostępności danych (podstawy działalności
Eurostatu), przestępczości w Unii Europejskiej na podstawie danych Eurostatu
(wybrane aspekty przestępstw z użyciem przemocy, przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępczości narkotykowej, handlu
ludźmi, prania brudnych pieniędzy), zwalczania i zapobiegania przestępczości w Unii
Europejskiej.
26. Prawo karne skarbowe
KP7_WG1, KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UK2, KP7_UU1, KP7_KK3
Przekazanie wiedzy z zakresu pojęcia przestępstwa skarbowego i wykroczenia
skarbowego, form, czasu i miejsca ich popełnienia, czynu ciągłego, kumulatywnego
zbiegu przepisów ustawy i idealnego zbiegu czynów karalnych, wyłączenia
odpowiedzialności karnej, zaniechania ukarania sprawcy, dobrowolnego poddania
się odpowiedzialności, odstąpienia od wymierzenia kary, kar grożących
za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, środków karnych i środków
zabezpieczających, nadzwyczajnego obostrzenia kary za przestępstwo skarbowe,
nadzwyczajnego złagodzenia kary, przedawnienia karalności przestępstwa
skarbowego i wykroczenia skarbowego, wybranych przestępstw i wykroczeń
skarbowych, charakterystyki postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe,
organów postępowania przygotowawczego, stron i uczestników postępowania,
kompetencji organów postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe, rodzajów postępowań.
27. Cywilnoprawne aspekty naprawienia szkody wyrządzonej czynem
zabronionym
KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UK1, KP7_UU1, KP7_KK3
Przekazanie wiedzy z zakresu regulacji normatywnych, pojęcia odpowiedzialności
odszkodowawczej i podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej, zasad

odpowiedzialności
odszkodowawczej
(pojęcie
i
rodzaje),
przesłanek
odpowiedzialności odszkodowawczej (pojęcie i rodzaje), szkody jako przesłanki
odpowiedzialności (pojęcie, rodzaje i sposób ustalania rozmiaru szkody), związku
przyczynowego jako przesłanki odpowiedzialności (pojęcie i konstrukcja związku
przyczynowego zastosowaniu w kodeksie cywilnym), czynu niedozwolonego
jako zdarzenia szkodzącego (pojęcie, kategorie czynów niedozwolonych),
podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne czyny niedozwolone, podmiotów
uprawnionych, sposobów naprawienia szkody (odszkodowanie w pieniądzu i
przywrócenie do stanu poprzedniego), ustalania rozmiaru odszkodowania,
naprawienia szkody na osobie (zagadnienia szczegółowe, w tym także naprawienie
krzywdy), naprawienia szkody osób pośrednio poszkodowanych.
27a. Administracyjnoprawna ochrona porządku publicznego
KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UK1, KP7_UU1, KP7_KK3
Przekazanie wiedzy z zakresu unormowań określających kompetencje organów
państwowych zajmujących się ochroną porządku publicznego (Policja, Straż
Graniczna, Straż Pożarna) oraz zadań wszelkiego rodzaju służb, inspekcji i straż
funkcjonujących pod zwierzchnictwem wojewodów i starostów, zadań związanych
z zapewnieniem porządku publicznego realizowanych przez podmioty sektora
prywatnego (np. świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, organizowanie
imprez masowych), uprawnień powyższych organów podczas stanów
nadzwyczajnych, a także administracyjnoprawnych regulacji dotyczących
wytwarzania, nabywania i używania broni, amunicji i materiałów wybuchowych.
28. Globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości (przedmiot
oferowany również w jęz. obcym)**
KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UK3, KP7_UO2, KP7_UU1, KP7_KK3, KP7_KO2,
KP7_KO4
Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych podstawowych metod, form oraz roli
organów krajowych i międzynarodowych służących przeciwdziałaniu przestępczości
ukazującej zadania administracji rządowej i samorządowej na rzecz przeciwdziałania
przestępczości w ujęciu lokalnym i krajowym, zadania krajowych organów ścigania
w przeciwdziałaniu przestępczości, współpracy krajowych organów ścigania
i wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu przestępczości, współpracy
z zagranicznymi organami ścigania, współpracy z instytucjami międzynarodowymi
na poziomie regionalnym (Unia Europejska, Rada Europy, regionalne instytucje
zajmujące się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości), współpracy
z instytucjami międzynarodowymi na poziomie globalnym (Organizacja Narodów
Zjednoczonych, Interpol), przeciwdziałania w zakresie wybranych kategorii
przestępstw, w szczególności o ponadnarodowym zasięgu.
28a. Strategie przeciwdziałania przestępczości
KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UK3, KP7_UO2, KP7_UU1, KP7_KK3, KP7_KO2,
KP7_KO4
Przekazanie wiedzy z zakresu genezy, metod, sposobów zapobiegania
przestępczości i innym negatywnym zjawiskom społecznym, instytucjonalnego

systemu działań zapobiegawczych, strategii oraz innowacyjnych form działań
podejmowanych przez uprawnione podmioty realizujące zadania ustawowe na rzecz
przeciwdziałania przestępczości.
29. Prawo penitencjarne
KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UK2, KP7_UU1
Przekazanie wiedzy z zakresu źródeł prawa penitencjarnego, międzynarodowych
standardów w postępowaniu ze skazanymi, organizacji aparatu wykonywania kary
pozbawienia wolności, celów jej wykonywania, środków i metod realizacji celów kary,
klasyfikacji skazanych, rodzajów i typów zakładów karnych, systemów wykonywania
kary, statusu prawnego skazanego, przygotowania skazanego do zwolnienia
i świadczenia pomocy, pomocy postpenitencjarnej, udziału społeczeństwa
w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, nadzoru nad wykonywaniem kary
pozbawienia wolności.
29a. Alternatywy kary pozbawienia wolności
KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UK2, KP7_UU1
Przekazanie wiedzy z zakresu systemu środków reakcji prawnokarnej, oceny
skuteczności kary pozbawienia wolności, poszukiwania alternatyw dla kary
pozbawienia wolności, standardów międzynarodowych dotyczących alternatyw
dla kary pozbawienia wolności, zasady ultima ratio kary pozbawienia wolności
w przypadku drobnej i średniej przestępczości, kary grzywny jako alternatywy do kary
pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności jako alternatywy do kary
pozbawienia wolności, samoistnych środków karnych, instytucji probacyjnych,
wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
30. Seminarium
KP7_WG1, KP7_WG6, KP7_WK5, KP7_UW3, KP7_UW4, KP7_UW5, KP7_UK3,
KP7_UO1
Przekazanie wiedzy z zakresu dotyczącej techniki pisania pracy magisterskiej
ukazującej sposób organizacji procesu jej przygotowania, prawidłowego
formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, wskazania celu pracy, stawiania
poprawnych tez, wyprowadzania wniosków z zaprezentowanych i analizowanych
problemów i zagadnień, samodzielnej interpretacji przepisów prawa, analizy
stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa, a także sposobów prezentacji
wyników.
31. Wybrane aspekty ekskluzji i inkluzji społecznej
KP7_WG2, KP7_WK2, KP7_UK2, KP7_UO1, KP7_UO2, KP7_KR1
Przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych oraz metodologicznych aspektów
analizy ekskluzji i inkluzji, tendencji ich zmian, problemów resocjalizacji
w społeczeństwie otwartym na inkluzję osób wykluczonych społecznie, efektywności
polityki społecznej wobec osób wykluczonych społecznie.

32. Przeciwdziałanie przestępczości w cyberprzestrzeni
KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UK3, KP7_UU2, KP7_KK3,
KP7_KO1, KP7_KO2, KP7_KO3
Przekazanie wiedzy z zakresu prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych
aspektów czynności na etapie przeciwdziałania przestępczości na szczególnym
obszarze, jakim jest Internet, a także instytucjonalnych rozwiązań regionalnego,
krajowego i sektorowego systemu cyberbezpieczeństwa.
33. Przeciwdziałanie przestępczości farmaceutycznej
KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UK3, KP7_UU2, KP7_KK3,
KP7_KO1, KP7_KO2, KP7_KO3
Przekazanie wiedzy z zakresu terminologii, historii i klasyfikacji przestępstw
farmaceutycznych, etiologii, skali i dynamiki oraz tendencji rozwojowych
współczesnej przestępczości farmaceutycznej oraz prawnych i instytucjonalnych
sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.
34. Prognozowanie kryminologiczne
KP7_WG2, KP7_WK3, KP7_WK4, KP7_UW5, KP7_UO2, KP7_UU1, KP7_KO2,
KP7_KO3
Przekazanie wiedzy z zakresu definicji i typologii prognozowania kryminologicznego,
historycznych aspektów prognozy kryminologicznej, prognozowania negatywnych
zjawisk społecznych, wybranych technik i metod prognostycznych, prognozowania
kryminologicznego na wybranych przykładach.
35. Patologie w funkcjonowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
KP7_WG2, KP7_WK2, KP7_UK2, KP7_UO2, KP7_KR1
Przekazanie wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa karnego
oraz kryminologii ukazujące główne problemy związane z funkcjonowaniem organów
ścigania, takich jak Policja i prokuratura oraz z działaniem sądownictwa (korupcja,
nepotyzm,
stronniczość,
przewlekłość
postępowań,
brak
ponoszenia
odpowiedzialności przez funkcjonariuszy i sędziów za popełnione błędy), danych
na temat rozpoznanych patologii i metod zapobiegania im, doniesień medialnych
dotyczących stwierdzonych patologii.
36. Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania
KP7_UW2, KP7_UW4, KP7_UW5, KP7_UO1, KP7_UU2, KP7_KK2, KP7_KO2
Przekazanie wiedzy z zakresu metod analitycznych jako przykładów faktycznego
wdrażania analiz ustrukturyzowanych będących w opozycji do intuicyjnego podejścia
do analizy informacji, atutów metod i technik związanych z minimalizacją wystąpienia
błędów poznawczych, uprzedzeń, stereotypów, wymiaru stosowania tychże metod
i technik analitycznych na przykładzie analiz CIRAM stosowanych przez FRONTEX
i SOCTA (OCTA) stosowanych przez EUROPOL.
37. Instytucjonalnoprawne aspekty resocjalizacji
KP7_WG2, KP7_WG5, KP7_WK2, KP7_WK4, KP7_UW1, KP7_UO1, KP7_KK3,
KP7_KO2

Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji państwowych i społecznych
zajmujących się resocjalizacją (np. placówki resocjalizacyjne, wychowawczoopiekuńcze, zakłady karne, zakłady poprawcze), podstaw prawnych resocjalizacji
sprawców przestępstw (system kar, środków karnych i środków probacyjnych
w świetle kodeksu karnego z 1997 r., tryb wykonywania kary pozbawienia wolności
oraz resocjalizacja i readaptacja społeczna skazanych według kodeksu karnego
wykonawczego z 1997 r.), międzynarodowych standardów ochrony praw osób
skazanych (sprawcy dorośli), informacji dotyczących zasad odpowiedzialności karnej
nieletnich sprawców przestępstw na podstawie kodeksu karnego z 1997 r., różnych
rodzajów postępowań wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w świetle
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r., oddziaływań
wychowawczych służących wychowaniu i readaptacji społecznej jednostki w procesie
resocjalizacji oraz podstawowych zasad Konwencji o ochronie praw dziecka z 1989 r.
dotyczących traktowania nieletnich (sprawcy nieletni).
38. Międzynarodowa współpraca w zwalczaniu przestępczości
KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WK3, KP7_UW3, KP7_UK2, KP7_KK1, KP7_KK3
Przekazanie wiedzy z zakresu organizacji i podstaw prawnych działania instytucji
międzynarodowych i europejskich zajmujących się zwalczaniem przestępczości
(w tym ONZ, UNODC, Interpol, OLAF, Europol, Eurojust, CEPOL, FRONTEX)
w kontekście wybranych najgroźniejszych kategorii przestępczości, a także policyjnej
oraz sądowej współpracy w sprawach karnych, finansowych i celnych.
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta
w trakcie całego cyklu kształcenia.
Metody kształcenia określone w części A sylabusa. Sposoby weryfikacji: zaliczenie,
egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w części B sylabusa na dany rok
akademicki.
** Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:
1. uczestnictwo w oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku zajęciach,
w szczególności:
a) na kierunkach studiów prowadzonych w językach obcych,
b) prowadzonych dla studentów programu Erasmus+,
c) prowadzonych w języku obcym przez profesorów wizytujących,
d) w formie wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,
e) w ramach specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,
f) określonych w programach innych kierunków studiów i prowadzonych w językach
obcych,
2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej
wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,
3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub
zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach
międzynarodowych umów o współpracy – w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

Warunki ukończenia studiów oraz uzyskiwany tytuł zawodowy.
1. Zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego: zdanie egzaminów i uzyskanie
zaliczenia przedmiotów przewidzianych programem studiów, napisanie pracy
dyplomowej.
2. Zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określony jest odrębną
uchwałą Rady Wydziału Prawa UwB w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu
dyplomowego.
3. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister po spełnieniu wymogów określonych
w pkt. 1 i 2.
Objaśnienia oznaczeń:
P6, P7 – poziom PRK (6 - studia pierwszego stopnia, 7 – studia drugiego stopnia i jednolite
magisterskie)
S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W – wiedza
U – umiejętności

K – kompetencje społeczne

G – głębia i zakres
K - kontekst
W – wykorzystanie wiedzy
K – komunikowanie się
O – organizacja pracy
U – uczenie się
K – krytyczna ocena
O - odpowiedzialność
R – rola zawodowa

Harmonogram realizacji programu studiów drugiego stopnia Kryminologia.
forma studiów: niestacjonarne
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370-KN2-1BDP
370-KN2-1EZO

Historia społeczna
Język obcy

370-KN2-1LJO

Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej

370-KN2-1OIF

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

370-KN2-1PAW

Pomoc społeczna
Techniki negocjacyjne lub
Komunikacja społeczna

370-KN2-1PSE

System ochrony praw człowieka (przedmiot
oferowany również w jęz. obcym)** lub

370-KN2-1HIS

370-KN2-1TEN

370-KN2-1SOP

370-KN2-1PRP

Międzynarodowe prawo karne (przedmiot
oferowany również w jęz. obcym)** lub

370-KN2-1MPK

14a Pozakodeksowe prawo karne
15 Kryminologia kulturowa lub
Media i społeczeństwo wobec przestępczości

15a (przedmiot oferowany również w jęz. obcym)**

związanych z prowadzoną w uczelni
działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek
studiów,
dla studiów o profilu
kształtujących umiejętności
praktyczne,
dla studiów o profilu praktycznymn
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16
16
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1,0
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4
4
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3
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4
4
4
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1
2
2
2
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do wyboru

18

2

30
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370-KN2-1KOS

13a Prawna ochrona pokrzywdzonego
14

z dziedziny nauk humanistycznych
lub nauk społecznych*

16
16
12
14

1
1
1
1

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

16
16
12
14

4
4
2
3
2
4
4
4
4

Biopsychologiczne determinanty przestępczości
Etyka zawodowa funkcjonariuszy organów
ścigania

WYKŁADY

16
16
12
14
30
16
16
16
15

370-KN2-1SDP

4
5
6
7
8
9
10
11
12
12a

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

5

WYKŁADY

1,0

10 11 12 13 14 15 16 17
Moduły

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

16

5

WYKŁADY

16

370-KN2-1IJM

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

16

5
5

WYKŁADY

1

370-KN2-1FEN
370-KN2-1TPR

ZAJĘCIA TERENOWE

5
5

5

Socjologiczne determinanty
przestępczości

SEMINARIA/PROSEMINARIA

ĆWICZENIA

1,0
1,0

4

LEKTORATY

WYKŁADY

16
16

3

LABORATORIA

RAZEM

16
16

2

KONWERSATORIA

Zaliczenie po semestrze

16
16

Egzamin po semestrze
1
1

punkty ECTS

9

1

Ilościowe i jakościowe metody badań
przestępczości oraz patologii społecznych

29

8

KOD
ZAJĘĆ
USOS

3

28

7

NAZWA GRUPY ZAJĘĆ/
NAZWA ZAJĘĆ

Fenomenologia kryminalna
Typologia przestępstw

Punkty ECTS uzyskiwane
w ramach zajęć:

6

L.P.

1
2

II rok
3 sem. 4 sem.

z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia i studentów

I rok
1 sem. 2 sem.

Liczba godzin zajęć

3

2

14

14

14

3

1,0

3

3

2

14

14

14

3

1,0

3

4

2

16

16

16

4

1,0

4

370-KN2-1POZ
370-KN2-1KRK
370-KN2-1MSP

25

Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz
bezpieczeństwa publicznego lub

Prywatny sektor bezpieczeństwa
Ochrona danych osobowych lub
Ochrona informacji niejawnych
Kryminologia porównawcza
Przestępczość w państwach członkowskich Unii
Europejskiej

Prawo karne skarbowe
Cywilnoprawne aspekty naprawienia szkody
wyrządzonej czynem zabronionym lub
Administracyjnoprawna ochrona porządku
publicznego
Globalne i regionalne przeciwdziałanie
przestępczości (przedmiot oferowany również w
jęz.
obcym)**
lub
Strategie
przeciwdziałania

28a
przestępczości
29 Prawo penitencjarne lub
29a Alternatywy kary pozbawienia wolności
30 Seminarium
RAZEM

21

22 27

28

29

związanych z prowadzoną w uczelni
działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek
studiów,
dla studiów o profilu
kształtujących umiejętności
praktyczne,
dla studiów o profilu praktycznymn

19 20

16

z dziedziny nauk humanistycznych
lub nauk społecznych*

18

do wyboru

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

3

WYKŁADY

3

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

16

WYKŁADY

3

10 11 12 13 14 15 16 17
Moduły
16
15

Punkty ECTS uzyskiwane
w ramach zajęć:

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

3

3

WYKŁADY

16

370-KN2-2BOR

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

16

370-KN2-2KUS

Border criminology (przedmiot oferowany również
w jęz. obcym)** lub
Instytucjonalny system zwalczania nielegalnej
migracji

3
3
3

WYKŁADY

3

370-KN2-2SUI

ZAJĘCIA TERENOWE

16
16
16

370-KN2-2SWJ

Suicydologia
Profilowanie kryminalne
Kuratela sądowa

370-KN2-2PRK

SEMINARIA/PROSEMINARIA

16
16
16

Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)

LEKTORATY

9

LABORATORIA

8

16
15
16
16
16

5
2
5
4
5

KONWERSATORIA

7

2
3

4

27

28

6

3
370-KN2-1PRO

2

26
27a

ĆWICZENIA

22a
23
23a
24

WYKŁADY

22

RAZEM

21a

Zaliczenie po semestrze

21

5

KOD
ZAJĘĆ
USOS

Proseminarium

1
16
17
18
19
20

Egzamin po semestrze

NAZWA GRUPY ZAJĘĆ/
NAZWA ZAJĘĆ

punkty ECTS

L.P.

II rok
3 sem. 4 sem.

z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia i studentów

I rok
1 sem. 2 sem.

Liczba godzin zajęć

30

31

5

3,0
1,0
1,0
1,0
1,0

5
2
5
4
5

16

3

1,0

3

16

16

3

1,0

3

16

16

16

3

1,0

3

15

370-KN2-2IZM
370-KN2-2PDG

370-KN2-2PSB
370-KN2-2ODO

370-KN2-2OIN
370-KN2-2KPO

3

4

16

16

16

1,0

3

370-KN2-2PRC

3

4

16

16

16

1,0

3

370-KN2-2PKE

3

4

16

16

16

1,0

3

370-KN2-2CAN

3

4

16

16

16

3

1,0

3

3

4

16

16

16

3

1,0

3

3

4

16

16

16

3

1,0

3

8
112

4

32
498 405

96

16
8
16 47

4,0
35,5

370-KN2-2AOP

370-KN2-2GIR
370-KN2-2SPP
370-KN2-2PRP
370-KN2-2AKP
370-KN2-2SEM

15

32
30 48

106 30 107 16

16
96 31

8
112

31 Wybrane aspekty ekskluzji i inkluzji społecznej
Przeciwdziałanie przestępczości w
32 cyberprzestrzeni
33 Przeciwdziałanie przestępczości farmaceutycznej
34 Prognozowanie kryminologiczne
RAZEM
35
36
37
38

Patologie w funkcjonowaniu organów ścigania i
wymiaru sprawiediwości
Metody i techniki analityczne stosowane przez
organy ścigania

Instytucjonalnoprawne aspekty
resocjalizacji

Międzynarodowa współpraca w zwalczaniu
przestępczości

RAZEM
OGÓŁEM

22 27

2
3 12
12
12
2
3 12
12
12
370-KN2-2PPF 2
4 12
12
370-KN2-2PKR 2
4 12
12
8
48
48
24
ORGANY ŚCIGANIA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH
370-KN2-2WAE

370-KN2-2PPC

12
12
24

28

29

2
2
2
2
8

1,0
1,0
1,0
1,0
4,0

związanych z prowadzoną w uczelni
działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek
studiów,
dla studiów o profilu
kształtujących umiejętności
praktyczne,
dla studiów o profilu praktycznymn

21

z dziedziny nauk humanistycznych
lub nauk społecznych*

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

19 20

z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia i studentów

WYKŁADY

18

do wyboru

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

Punkty ECTS uzyskiwane
w ramach zajęć:

WYKŁADY

7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
Moduły
SPECJALIZACJE
(jedna do wyboru)
PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI

II rok
3 sem. 4 sem.

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

WYKŁADY

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

ZAJĘCIA TERENOWE

SEMINARIA/PROSEMINARIA

LEKTORATY

6

LABORATORIA

5

KONWERSATORIA

4

ĆWICZENIA

3

WYKŁADY

2

RAZEM

1

Zaliczenie po semestrze

KOD
ZAJĘĆ
USOS

Egzamin po semestrze

NAZWA GRUPY ZAJĘĆ/
NAZWA ZAJĘĆ

punkty ECTS

L.P.

WYKŁADY

I rok
1 sem. 2 sem.

Liczba godzin zajęć

30

31

2
2
2
2
8

370-KN2-2PWF

2

3

12

12

12

2

1,0

2

370-KN2-2MTA

2

3

12

12

12

2

1,0

2

370-KN2-2IAR

2

4

12

12

2

1,0

2

370-KN2-2MWP

2

4

12

12

48

48

546 405

63

8
120

12
12
24
30 48

liczba egz./zal.

106 30 107 16

4

4

4

4

24

2

2

4,0

8

39,5

120

96 55

96

40 55

3

3

6

6

1,0

8

związanych z prowadzoną w uczelni
działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek
studiów,
dla studiów o profilu
kształtujących umiejętności
praktyczne,
dla studiów o profilu praktycznymn

z dziedziny nauk humanistycznych
lub nauk społecznych*

z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia i studentów

Punkty ECTS uzyskiwane
w ramach zajęć:

do wyboru

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

WYKŁADY

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

II rok
3 sem. 4 sem.

WYKŁADY

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

WYKŁADY

Ć/K/L/LEK/SiP/ZT

ZAJĘCIA TERENOWE

SEMINARIA/PROSEMINARIA

LEKTORATY

LABORATORIA

KONWERSATORIA

ĆWICZENIA

WYKŁADY

RAZEM

Zaliczenie po semestrze

KOD
ZAJĘĆ
USOS

Egzamin po semestrze

NAZWA GRUPY ZAJĘĆ/
NAZWA ZAJĘĆ

punkty ECTS

L.P.

WYKŁADY

I rok
1 sem. 2 sem.

Liczba godzin zajęć

1
2
3
4
5 6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27
28
29
30
31
Moduły lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów
* liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne.
Procentowy udział liczby punktów ECTS każdej z dyscyplin, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, w liczbie punktów ECTS Nauki prawne - 80,83 %, Psychologia - 6,67 %, Nauki socjologiczne - 6,67
%, Historia - 2,49 %, Językoznawstwo - 1,67 %, Filozofia - 1,67 %
koniecznej do ukończenia studiów, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej.
Procentowy udział liczby punktów ECTS w ramach zajęć do wyboru w liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów, w wymiarze nie
45,83
mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
Procentowy udział liczby punktów ECTS w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i
studentów w liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów, w wymiarze nie mniejszym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do
32,92
ukończenia studiów (nie dotyczy studiów niestacjonarnych).
Dla studiów o profilu ogólnoakademickim – procentowy udział liczby punktów ECTS w ramach zajęć związanych z prowadzoną w uczelni działalnością
naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów w liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów,
100
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
Dla studiów o profilu praktycznym – procentowy udział liczby punktów ECTS w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w liczbie punktów
ECTS koniecznej do ukończenia studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
** Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:
1. uczestnictwo w oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku zajęciach, w szczególności:
a) na kierunkach studiów prowadzonych w językach obcych,
b) prowadzonych dla studentów programu Erasmus+,
c) prowadzonych w języku obcym przez profesorów wizytujących,
d) w formie wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,
e) w ramach specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,
f) określonych w programach innych kierunków studiów i prowadzonych w językach obcych,
2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,
3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

