Załącznik nr 1
do Uchwały nr 2565
Rady Wydziału Prawa UwB
z dnia 19 maja 2017 r.

PROGRAM STUDIÓW - część A

K_W01, K_W03, K_U04,
K_U07 , K_U12, K_K01,
K_K03

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Podstawy socjologii lub
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W01, K_W03, K_U04,
K_U07, K_U12, K_K01,
K_K03

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Podstawy pedagogiki
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W08, K_U04,
K_U14, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
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z praktyk zawodowych
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z języka obcego (lektorat)

Przedmioty/moduły

z obszarów nauk humanistycznych i nauk
społecznych (min. 5 pkt ECTS)
- dla kierunków z innych obszarów nauk *

Metody kształcenia
oraz sposoby weryfikacji

o charakterze praktycznym

Wiedza
Umiejętności
Kompetencje społeczne
(symbole)

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla
danego kierunku studiów, do których odnoszą się
efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i
profilu kształcenia

Efekty kształcenia

wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich i studentów

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć:
liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł

MK_2

MK_1a

MK_1

Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu)

I INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Prawa
2. Nazwa kierunku: Kryminologia
3. Oferowane specjalności:
4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
5. Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
6. Forma studiów: Niestacjonarne
7. Liczba semestrów: 6
8. Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 180
9. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 718
10. Program uchwalony na posiedzeniu RW w dniu 19 maja 2017 r., obowiązuje od roku akademickiego: 2017/2018
II MODUŁY KSZTAŁCENIA
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MK_3
MK_4
MK_5
MK_6
MK_7
MK_8
MK_8a

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Patologie społeczne
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W01, K_W03, K_U04,
K_U10, K_K01, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Prawoznawstwo
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W01, K_W14, K_U05,
K_U07, K_K01, K_K03

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Prawo własności intelektualnej
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W03, K_W06, K_U02,
K_U04, K_K01, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
Filozofia

K_W03, K_W08, K_U07,
K_U09, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
Etyka

K_W15, K_U02, K_U04,
K_K01, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
Wprowadzenie do ekonomii lub

K_W15, K_U02, K_U04,
K_K01, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w Wprowadzenie do zarządzania** (przedmiot
części B sylabusa na dany rok akademicki.
oferowany również w języku obcym)

K_U15, K_K01, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Technologie informacyjne
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W08, K_U04,
K_U14, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Psychologia społeczna lub
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W08, K_U04,
K_U14, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Podstawy psychiatrii
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W03, K_W09, K_U04,
K_U06, K_K01, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Podstawy prawa konstytucyjnego
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W04, K_W08, K_W12,
K_U04, K_U09, K_K02,
K_K05

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Socjologia zachowań dewiacyjnych lub
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

MK_12

MK_11

MK_10a

MK_10

MK_9

K_W04, K_W06, K_W12,
K_U04, K_U09, K_K01,
K_K06
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MK_12a
MK_13
MK_14
MK_15
MK_16
MK_17
MK_18
MK_19
MK_20
MK_21
MK_22
MK_22a

K_W04, K_W08, K_W12,
K_U04, K_U09, K_K02,
K_K05

Metody kształcenia określone w części A sylabusa. Socjologia wychowania ** (przedmiot oferowany
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
również w języku obcym)
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W11, K_W14, K_U01,
K_U05, K_U09, K_U10,
K_K02, K_K05

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Metody badań społecznych
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_U15, K_U16,
K_K01, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Język obcy cz. I
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W05, K_W09,
K_W10, K_U06, K_U07,
K_U09, K_K01, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa. Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W06, K_W07, K_W10,
K_U07, K_U09, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Symptomatologia kryminalna
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W05, K_W12,
K_U03, K_U06, K_U10,
K_K03, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Kryminalistyka ogólna
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W08, K_U04,
K_U14, K_K02, K_K03

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Psychopatologia
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W07, K_W12,
K_U03, K_U06, K_K01
K_W02, K_W05, K_W09,
K_W13, K_U06, K_U07,
K_U09, K_U13, K_K01,
K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Wiktymologia
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Prawo karne, cz. II - Nauka o karze
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W11, K_W14, K_U01,
K_U05, K_U09, K_U10,
K_K02, K_K05

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Metody badań kryminologicznych
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W08, K_W15, K_U07,
K_U08, K_U15, K_K02,
K_K05, K_K07

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Komunikacja interpersonalna lub
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W08, K_W15, K_U07,
K_U08, K_U15, K_K02,
K_K05, K_K07

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Techniki mediacyjne
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
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MK_23
MK_24
MK_25
MK_26
MK_27
MK_27a
MK_28
MK_29
MK_30
MK_31
MK_31a
MK_32

K_W02, K_W04, K_W08,
K_U02, K_U12, K_U14,
K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Teorie kryminologiczne
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_U15, K_U16,
K_K01, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Język obcy cz. II
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W11, K_W14, K_U05,
K_U09, K_U10, K_U15,
K_K02, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Proseminarium
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W05, K_W09, K_U06,
K_U07, K_U11, K_K01,
K_K02

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Podstawy procesu karnego
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W05, K_W09, K_U04,
K_U07, K_K01

Metody kształcenia określone w części A sylabusa. System organów ochrony bezpieczeństwa i
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
porządku publicznego lub
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W05, K_W09, K_U04,
K_U07, K_K01

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Prawo wykroczeń
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W03, K_W09, K_U04,
K_U06, K_K01

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W05, K_W06, K_U06,
K_U11, K_U13, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Polityka kryminalna
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W05, K_W09, K_U06,
K_K01

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Postępowanie w sprawach nieletnich
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W03, K_W09, K_U07,
K_U08, K_K03, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
(przedmiot oferowany również w języku obcym)
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
lub
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W03, K_W09, K_U07,
K_U08, K_K03, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Prawo policyjne
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W05, K_W13, K_U06,
K_U13, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Prawo karne wykonawcze
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
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Prawa człowieka w demokratycznym państwie**
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MK_33
MK_34
MK_35

K_W05, K_W09, K_W12,
K_U03, K_U06, K_U11,
K_U13, K_K07

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Kontrola przestępczości
Egzamin i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W05, K_W09, K_U06,
K_U08, K_K01, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa. Karnoprawna ochrona i odpowiedzialność osób
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w pełniących funkcje publiczne
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W11, K_W14, K_U05,
K_U09, K_U10, K_U15,
K_K02, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Seminarium
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
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SPECJALIZACJE (jedna do wyboru)

MK_40

MK_39

MK_38

MK_37

MK_36

PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE
K_W02, K_W05, K_W09,
K_W12, K_U06, K_U09,
K_K03, K_K04, K_K06
K_W02, K_W05, K_W09,
K_W12, K_U02, K_U06,
K_U09, K_K03, K_K04,
K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Terroryzm i cyberterroryzm
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Przestępczość transgraniczna
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W05, K_U06, K_U09,
K_K03, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Nowe formy patologii społecznych
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W05, K_W09,
K_W12, K_U06, K_U09,
K_K03, K_K04, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Przestępczość w ruchu drogowym
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W09, K_W12,
K_U06, K_U09, K_K03,
K_K04, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w Przestępczość zorganizowana
części B sylabusa na dany rok akademicki.

MK_43

MK_42

MK_41

KRYMINALISTYCZNA

K_W02, K_W05, K_U06,
K_K03, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Technika kryminalistyczna
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W05, K_U06,
K_K04, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W05, K_U06,
K_U09, K_K04, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Analiza kryminalna
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

MK_44
MK_45

K_W02, K_W05, K_W09,
K_W12, K_U06, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Czynności operacyjno-rozpoznawcze
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W05, K_U06,
K_K03, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w Taktyka kryminalistyczna
części B sylabusa na dany rok akademicki.

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

4

0

MK_50

MK_49

MK_48

MK_47

MK_46

PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNA

K_W02, K_U09, K_K03,
K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Dewiacje seksualne
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_U09, K_K03,
K_K04, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Psychiatria sądowa
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_W05, K_W08,
K_W09, K_W12, K_U06,
K_U09, K_K03, K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Ocena stanu psychicznego sprawcy
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_U09, K_K03,
K_K04, K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Medycyna sądowa
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.

K_W02, K_U09, K_K03,
K_K04

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w Psychologia uzależnień
części B sylabusa na dany rok akademicki.

MK_51

PRAKTYKI ZAWODOWE
K_U02, K_U06, K_U07,
K_U08, K_U10, K_K01,
K_K02, K_K03, K_K04,
K_K06

Metody kształcenia określone w części A sylabusa.
Zaliczenie i inne sposoby weryfikacji określone w
części B sylabusa na dany rok akademicki.
Praktyka zawodowa - 3 tyg.

ŁĄCZNA LICZBA punktów ECTS ZE WSZYSTKICH MODUŁÓW

180,0

73,5

4
130,0

65,5

4
5,0

7,0

4
4,0

68,0

* dotyczy kierunków, które nie są przypisane do obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
** Przedmioty oferowane są także w języku obcym.
Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:
1. realizację zajęć w języku obcym oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku, w szczególności w ramach:
a) kierunków studiów prowadzonych w językach obcych,
b) programu Erasmus+,
c) zajęć prowadzonych przez profesora wizytującego,
d) wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,
e) specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,
f) modułów do wyboru przewidzianych w programach innych kierunków studiów (uwzględniając w tym przypadku tożsamość efektów kształcenia),
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.

III WSKAŹNIKI PROCENTOWE
1. Procentowy udział punktów ECTS za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich studentów:

40,83

2. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modułów do wyboru (min. 30%):

37,78

2a. Procentowy udział punktów ETCS uzyskiwanych wskutek realizacji zajęć w języku obcym (w łącznej liczbie punktów ETCS przewidzianych programem studiów)
o ile student wybrał wszystkie oferowane przedmioty w języku obcym :
3. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modułów zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym,
służących zdobywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych przez studentów kierunków o profilu praktycznym (powyżej 50%):
4. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modułów zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem studiów,
służących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych przez studentów kierunków o profilu ogólnoakademickim (powyżej 50%):
5. Procentowy udział punktów ECTS dla każdego obszaru kształcenia, do którego przyporządkowany jest program studiów
(jeżeli efekty kształcenia określone dla programu kształcenia wyodrębniono z kilku obszarów kształcenia) :
6. Procentowe udziały poszczególnych dziedzin nauki, do których odnosi się program studiów:
Dziedzina nauk prawnych
Dziedzina nauk społecznych

7,22
nie dotyczy
89,44
100
66,47
33,53

IV. PRAKTYKI
Student kierunku studiów kryminologia studia pierwszego stopnia jest zobowiązany do zaliczenia praktyki. Celem praktyki jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w tym umiejętności wykorzystania
zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Program praktyki obejmuje, zarówno sferę działalności instytucji, w której student odbywa praktykę o charakterze techniczno-organizacyjnym, jak i sferę merytoryczną.
W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka, zapoznać się ze strukturą
organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji, wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki
za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów, zapoznać się z zasadami obiegu dokumentacji, uczestniczyć w czynnościach technicznoorganizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka.
W ramach sfery merytorycznej student powinien zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę, podjąć próbę przygotowania projektów pism i rozstrzygnięć
w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka, zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy, zapoznać się z
poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w związku z przedmiotem działania instytucji, w miarę możliwości zapoznać się ze specyfiką, uwarunkowaniami prawnymi oraz faktycznymi związanymi z wykrywaniem,
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby nadzorujące przebieg praktyki za ważne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student
odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki na II roku studiów w wymiarze trzech tygodni – 4 pkt ECTS. Student ma możliwość odbycia praktyki w okresie wakacyjnym po zaliczeniu I roku studiów.
Praktykę studenci mogą odbywać w: urzędach administracji publicznej, organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawnych, Studenckiej Poradni Prawnej i Centrum Praktyk Sądowych, instytucjach i
organizacjach krajowych, organach administracji i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.
Zatrudnienie studenta w jednej z wyżej wymienionych instytucji lub udział w pracach obozu naukowego jest podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej.
Wydział jest zobowiązany do zapewnienia odbywania praktyk w wyżej wymienionych instytucjach poprzez zawarcie stosownych porozumień.
Praktyki zawodowe zaliczane są przez opiekunów praktyk powołanych przez Dziekana Wydziału Prawa na podstawie dziennika praktyk przedłożonego przez studenta lub umowy o pracę
i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie studenta.

V WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY
1. Zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego: zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczenia modułów przewidzianych programem studiów, napisanie pracy dyplomowej.
2. Zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określony odrębną uchwałą Rady Wydziału Prawa UwB w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
3. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat po spełnieniu wymogów określonych w pkt 1 i 2.

PROGRAM STUDIÓW - Część B
1. Nazwa kierunku: Kryminologia
2. Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia/ Niestacjonarne
3. Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁÓW

MK_1 Podstawy socjologii
Na wykładach studenci mają szansę poznania elementarnych pojęć i mechanizmów
społecznych, które ułatwiają poruszanie się w złożonej rzeczywistości XXI w. Wśród
poruszanych tematów znajdują się m.in.: społeczeństwo i jego ewolucja, rozwój i postęp
społeczny, zależności między stereotypami, uprzedzeniami a ksenofobią i rasizmem,
konsumpcja i antykonsumpcjonizm, globalizacja, kultura popularna, migracja i migranci w
Europie, kondycja współczesnych rodzin.
MK_1a Podstawy pedagogiki
Treści merytoryczne przedmiotu: Nauka wśród innych form ludzkiego doświadczenia,
współczesne rozumienie humanizmu. Świat humanistyczny i zadania edukacji
humanistycznej; Przedmiot badań i system pojęciowy współczesnej polskiej pedagogiki;
Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych; Wychowanie. Samowychowania. Pojęcie –
znaczenia – uwarunkowania; Filozoficzne podstawy edukacji. Edukacja ustawiczna; Związek
teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną.
MK_2 Podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej
Treści merytoryczne przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii; Rola sportu i turystki w
psychologii resocjalizacji; Przyczyny i klasyfikacja błędów wychowawczych oraz możliwości
ich korekcji; Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawcy przez
wychowanków; Przyczyny powstawania mobbingu w szkole i sposoby przeciwdziałania mu;
Elementy psychologii i prawa w teorii resocjalizacji: diagnozowanie motywacji kryminalnej,
prewencja w sytuacji przemocy i psychologiczne przeciwwskazania do świadczenia usług
detektywistycznych; Rola biegłego, mediatora i psychologa w sprawach rodzinnych,
opiekuńczych, cywilnych oraz karnych.
MK_3 Patologie społeczne
Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak: Norma- dewiacja -dezorganizacja - dezintegracja patologia - charakterystyka podstawowych pojęć; Biopsychiczne i socjokulturowe
uwarunkowania zachowań patologicznych; Diagnoza symptomów i skali takich zjawisk
patologii społecznej, które dotyczą: a) jednostek, b) grup społecznych, c) szerszych
zbiorowości; Dewiacja samotnicza – samobójstwo; Handel ludźmi; Terroryzm; Uzależnienia:
alkoholizm i narkomania; Dewiacje życia seksualnego: prostytucja, pedofilia, dziecięca
pornografia, kazirodztwo; Wykluczenie społeczne: mobbing, bullying, bezdomność, dzieci
ulicy; Strategie minimalizowania skutków patologii społecznych.

MK_4 Prawoznawstwo
Wykład stanowi wprowadzenie o charakterze metodologicznym, a także wprowadzenie do
poszczególnych gałęzi prawa. Jego celem jest przybliżenie studentom podstawowych

kategorii pojęciowych języka prawnego i języka prawniczego. Celem przedmiotu jest:
zapoznanie studentów z typową dla systemów prawa stanowionego zasadą rozdzielności sfer
stanowienia i stosowania prawa i specyfiką systemu prawnego w odniesieniu do innych,
pozaprawnych systemów normatywnych (w szczególności systemu moralnego), a także
przekazanie wiedzy na temat racjonalnego prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa oraz
przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych z przepisów prawa i roli zasad
prawa.
MK_5 Prawo własności intelektualnej
Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami prawa autorskiego i praw
pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. W toku prowadzonych zajęć przedstawiana
jest w szczególności problematyka ochrony prawnoautorskiej, ochrony autorskich praw
majątkowych i osobistych, instytucji dozwolonego użytku prywatnego i publicznego, kwestie
plagiatu i prawa cytatu. Przybliżane są również pojęcia, przesłanki zdolności rejestracyjnej,
przysługująca ochrona i procedura rejestracji w odniesieniu do wynalazków, znaków
towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych i
topografii układów scalonych.
MK_6 Filozofia
Treści merytoryczne przedmiotu: Omówienie przedmiotu, głównych działów i problematyki
filozoficznej, zwłaszcza z zakresu etyki i filozofii polityki. Przedstawienie poglądów
wybranych filozofów oraz najważniejszych szkół, kierunków i systemów filozoficznych,
wskazując na ich doniosłość kulturotwórczą i cywilizacyjną. Zapoznanie studentów z
terminologią filozoficzną oraz wybranymi tekstami źródłowymi. Wykazanie twórczego
charakteru myślenia filozoficznego i ukazanie związków pomiędzy filozofią a rozwojem
kultury i cywilizacji.
MK_7 Etyka
Przedmiot wprowadza w podstawy teoretyczne i praktyczne etyki jako dyscypliny
filozoficznej. Zapoznaje z płaszczyznami refleksji etycznej oraz typami etyki opisowej.
MK_8 Wprowadzenie do ekonomii
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu
funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makroekonomicznej.
MK_8a Wprowadzenie do zarządzania (przedmiot oferowany także w języku obcym)
Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie nauki
podstaw zarządzania. Przedmiot koncentruje się na zagadnieniach związanych z
zarządzaniem: planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu, istocie procesów
decyzyjnych, kierowaniu ludźmi i zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz motywowaniu
pracowników. Przedmiotem treści wykładowych jest również organizacja, jej kultura oraz
miejsce organizacji w otoczeniu.
MK_9 Technologie informacyjne
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z programami pakietu MS
Office (w tym pisanie i edycja dokumentów w MS Word, praca z arkuszami kalkulacyjnymi
MS Excel, przygotowanie i prezentowanie własnych wyników w prezentacjach MS
PowerPoint).
MK_10 Psychologia społeczna
Podstawowym zadaniem kształcenia jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem
społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i

mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych
stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych, a w konsekwencji budowania
trafnych programów pomocy czy interwencji.
MK_10a Podstawy psychiatrii
Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką diagnozowania oraz
leczenia chorób i zaburzeń psychicznych o zróżnicowanym podłożu. Przedstawione zostaną
też kwestie dotyczące zasad opiniowania w różnych sprawach.
MK_11 Podstawy prawa konstytucyjnego
Wykłady i ćwiczenia obejmują podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, a także
prezentacje praktyki ustrojowej. celem zajęć jest zachęcenie studentów do wykorzystywania
różnych form samokształcenia, takich jak: literatura prawnoustrojowa, relacje z posiedzeń
Sejmu, Senatu, rozpraw Trybunału Konstytucyjnego, oficjalne strony internetowe centralnych
organów państwa, publicystyka prasowa.
MK_12 Socjologia zachowań dewiacyjnych
Treści merytoryczne przedmiotu: Dewiacje i patologie: definicje, miejsca występowania,
przyczyny; Normy społeczne i ich związek z dewiacjami; Destrukcja i autodestrukcja: między
krzywdzeniem a deprywacją potrzeb; Nauki społeczne o naturze człowieka: „tabula rasa”,
„szlachetny dzikus”, „człowiek człowiekowi wilkiem”; Koncepcje wyjaśniające dewiacje, cz.
1: anomia, stygmatyzacja, neutralizacja; Koncepcje wyjaśniające dewiacje, cz. 2: kontrola
społeczna, zróżnicowane powiązania, teoria aktu wyboru; Kryminologia i dewianci:
psychopata, pedofil, mafiozo, seryjny zabójca, stalker; Dewiacyjny aspekt stresu: „astenia
obozowa”, „syndrom ocalałego” i stres traumatyczny (PTSD); Społeczny i religijny aspekt
dewiacji na przykładzie terrorystów; Uzależnienia i dewiacje w społeczeństwie dobrobytu.
MK_12a Socjologia wychowania (przedmiot oferowany także w języku obcym)
Celem przedmiotu jest omówienie (m.in. z wykorzystaniem teorii naukowych) różnych
zjawisk społecznych mających u podstawy swojego występowania trzy kategorie tematyczne:
wychowanie, socjalizację i kształcenie. Zajęcia mają przygotować studentów do lepszego
rozumienia otaczającej rzeczywistości oraz uwarunkowań zachowań ludzkich jako
konsekwencji procesów socjalizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych.
MK_13 Metody badań społecznych
Specyfika nauk społecznych. Perspektywy analiz w naukach społecznych. Metodologia nauki
a metodologia nauk społecznych. Metoda w nauce: definicje, uwarunkowania wyboru
metody, cechy. Metoda w ujęciu wąskim i szerokim. Etapy procesu badawczego (określeniu
celu i pytań badawczych, konceptualizacja i operacjonalizacja, wybór metody badawczej,
zdefiniowanie populacji i dobór próby badawczej). Podział metod badań społecznych.
Badania ilościowe i ich specyfika. Badania jakościowe i ich specyfika. Budowanie narzędzi
badawczych. Techniki realizacji badań społecznych. Opracowanie raportu z badań.
MK_14 Język obcy cz. I
Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności
językowych, takich jak: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie.
MK_15 Prawo karne, cz. I - Nauka o przestępstwie

Założeniem przedmiotu jest omówienie podstawowych instytucji prawa karnego
materialnego. Jego celem jest zapoznanie z klasyfikacją i podstawowymi kategoriami
przestępstw.
MK_16 Symptomatologia kryminalna
Zakres tematyczny przedmiotu: I. Podstawowe pojęcia z zakresu symptomatologii
kryminalnej: 1. Pojęcie symptomatologii kryminalnej; 2. Przestępca, przestępstwo,
przestępczość; 3. Przestępczość rzeczywista, ujawniona, stwierdzona, osądzona; 4. Źródła
informacji o przestępczości (statystyki organów państwowych, problem „ciemnej liczby”
przestępczości); II. Ogólna ilościowa charakterystyka przestępczości w Polsce; 1. Struktura i
dynamika przestępczości; 2. Geografia przestępczości; III. Ilościowa i jakościowa
charakterystyka wybranych kategorii przestępczości w Polsce. Kierunki i prognozy rozwoju
zagrożeń; 1. Przestępczość zorganizowana (kryminalna, narkotykowa, ekonomiczna); 2.
Przestępczość w ruchu drogowym; 3. Przestępczość korupcyjna; 4. Przestępczość z użyciem
materiałów wybuchowych; 5. Przestępczość w województwie podlaskim; IV. Przestępczość
wybranych kategorii sprawców; 1. Przestępczość nieletnich; 2. Przestępczość kobiet; 3.
Przestępczość cudzoziemców; 4. Przestępczość ludzi starszych; 5. Przestępczość skazanych.
MK_17 Kryminalistyka ogólna
Zakłada się przedstawienie podstawowych treści programowych związanych z nauczaniem
kryminalistyki na poziomie uniwersyteckim. W szczególności będzie to dotyczyło kwestii
związanych z podstawowymi zagadnieniami historycznymi, definicyjnymi i
terminologicznymi, wybranymi zagadnieniami z zakresu techniki, taktyki oraz strategii
kryminalistycznej. Wykład ma na celu przedstawienie następujących treści merytorycznych:
1. Historia powstania i ewolucji nauki kryminalistyki; 2. Podstawowe pojęcia, działy, zasady
kryminalistyki; 3. Charakterystyka i znaczenie śladów kryminalistycznych; 4. Wybrane
techniki kryminalistyczne (np. daktyloskopia, traseologia, mechanoskopia, fonoskopia,
biologia kryminalistyczna, osmologia, informatyka śledcza); 5. Wybrane aspekty taktyki
kryminalistycznej (np. pierwsze informacje o przestępstwie, badanie miejsca zdarzenia,
wersja kryminalistyczna, taktyka przesłuchania, okazania); 6. Wybrane zagadnienia strategii
kryminalistycznej; 7. Wybrane kwestie instytucjonalne i organizacyjne. Ćwiczenia mają na
celu pogłębić wiedzę studentów z zakresu wybranych zagadnień techniki i taktyki
kryminalistycznej. Ma to zostać osiągnięte poprzez indywidualne lub grupowe przygotowanie
referatów na zadany temat. Referaty będą podlegały ocenie merytorycznej przez
prowadzącego, jak i grupę pod kątem wyczerpania tematu, formy jego przedstawienia, a także
na podstawie dyskusji węzłowych problemów związanych z konkretnym tematem referatu.
MK_18 Psychopatologia
Zajęcia mają na celu omówienie
neurologicznych, psychiatrycznych
psychicznych mających charakter
jednostki. Dodatkowo, materiał z
kulturowy.

najważniejszych patologii wynikających z problemów
i społecznych. Student zdobywa wiedzę o procesach
zaburzeń w postrzeganiu, rozumieniu i zachowaniu
psychologii i psychiatrii jest wzbogacony o kontekst

MK_19 Wiktymologia
Treści merytoryczne przedmiotu: Pojęcie i główne nurty wiktymologii; Ofiara przestępstwa a
pokrzywdzony; Standardy europejskie odnoszące się do ofiar przestępstw; Typologie ofiar
przestępstw; Wiktymologiczne uwarunkowania pozycji ofiar przestępstw w procesie karnym;
Prawa pokrzywdzonego w polskim procesie i prawie karnym; Ofiara przestępstwa jako
świadek; Problematyka przesłuchiwania małoletnich ofiar i świadków; System pomocy

ofiarom przestępstw; Fundusze kompensacyjne i programy pomocy ofiarom przestępstw;
Sprawiedliwość naprawcza i jej instytucje; Mediacja między ofiarą i sprawcą przestępstwa.
MK_20 Prawo karne, cz. II - Nauka o karze
Założeniem przedmiotu jest omówienie podstawowych instytucji prawa karnego
materialnego. Jego celem jest zapoznanie z zasadami odpowiedzialności karnej, systemem i
zasadami wymiaru kar i środków karnych.
MK_21 Metody badań kryminologicznych
Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami badań stosowanymi w
kryminologii poprzez zaprezentowanie oraz omówienie poszczególnych metod badawczych,
stosowanych w nich technik i narzędzi, sposobów analizy danych i organizacji badań, a także
wskazanie wad i zalet każdej z omawianych metod. Celem przedmiotu jest nauka
uzyskiwania i analizy danych za pomocą stosowanych w kryminologii metod badawczych,
krytycznego podejścia do źródeł badawczych oraz prezentowania wyników własnych badań.
MK_22 Komunikacja interpersonalna
Przedmiot ma na celu dostarczenie studentom wiedzy z zakresu komunikowania
interpersonalnego i praktyczne ćwiczenie umiejętności sprawnego komunikowania.
MK_22a Techniki mediacyjne
Przedmiot jest ukierunkowany na zastosowanie wiedzy o mediacji jako narzędzia
rozwiązywania sporów w różnych dziedzinach stosunków społecznych i prawnych. Tematyka
ćwiczeń jest skupiona wokół mediacji cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych. Ze
względu na swój interdyscyplinarny charakter podczas zajęć poruszane są zagadnienia
związane z psychologią oraz socjologią. Celem przedmiotu jest zidentyfikowanie czym jest
proces mediacji, jakie są cele i funkcje mediacji oraz zakres jej stosowania. Omówione
zostaną również inne alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR). Podczas zajęć
studenci nauczą się, w jaki sposób przygotować się do mediacji, jak negocjować oraz jak
zastosować nabyte umiejętności w praktyce poprzez szereg ćwiczeń typu role play.
MK_23 Teorie kryminologiczne
Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak: 1) Wprowadzenie do tematyki teorii
kryminologicznych; 2) Podstawowe nurty w szkole antropologicznej (np. teoria C.
Lombroso); 3) Podstawowe nurty w szkole socjologicznej (np. teorie R. Mertona, T. Sellina,
T. Hirscha); 4) Podstawowe nurty w szkole psychologicznej (np. teorie Z. Freuda, K.
Lorenza, E. Fromma); 5) Podstawowe nurty w tzw. nowej kryminologii.
MK_24 Język obcy cz. II
Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności
językowych, takich jak: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie.

MK_25 Proseminarium
Zakres tematyczny: 1.Omówienie baz bibliograficznych i serwisów informacji prawniczych
(np. LEX); 2.Omówienie źródeł informacji o przestępczości (np. statystyki policyjne,
sądowe); 3.Omówienie wskazówek technicznych pisania pracy licencjackiej; 4.Omówienie
metod, technik i narzędzi badawczych właściwych kryminologii.
MK_26 Podstawy procesu karnego

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i
funkcjonowania organów procesowych w podstawowym zakresie. Student powinien także
przyswoić sobie podstawową siatkę pojęciową postępowania karnego dla umiejętnego
posługiwania się nią podczas przyszłej pracy. Treści programowe obejmują wybrane
zagadnienia z zakresu: pojęcia procesu karnego i jego funkcji; naczelnych zasad procesu
karnego; przesłanek procesowych; stron procesowych postępowania przygotowawczego i
jurysdykcyjnego; uczestników postępowania karnego; czynności procesowych, prawa
dowodowego; środkach przymusu; przebiegu postępowania przygotowawczego i
jurysdykcyjnego; postępowania odwoławczego; postępowań szczególnych; postępowania
sądowego po uprawomocnieniu się orzeczenia.
MK_27 System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
Tematyka wykładów oraz ćwiczeń obejmuje: opis pojęcia systemu w kontekście organów
państwowych i międzynarodowych, przedstawienie pojęcia bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz wskazanie działania ww. systemu, szczegółowe przedstawienie wybranych
organów państwa, które odpowiadają za bezpieczeństwo i porządek publiczny, analiza działań
organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na konkretnych przykładach (case
studies).
MK_27a Prawo wykroczeń
Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego i procesowego prawa
wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto.
Główny ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu
wykroczeń, w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami
odpowiedzialności za wykroczenia oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń.
Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń,
zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń, jak i w ustawach szczególnych. W ramach
procesowego prawa wykroczeń przedstawiona zostanie problematyka ścigania sprawców
wykroczeń, ze szczególnym uwzględnieniem procedury sporządzania wniosków o ukaranie.
Postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia zostanie przedstawione w aspekcie
prawnoporównawczym na tle procedury karnej, co ma służyć zwróceniu uwagi studentów na
różnice i podobieństwa zachodzące pomiędzy tymi dwoma rodzajami postępowań.
MK_28 Prawo rodzinne i opiekuńcze
Przedmiot obejmuje problematykę zagadnień wprowadzających, instytucji małżeństwa, relacji
między rodzicami a dziećmi, zastępczego środowiska rodzinnego oraz obowiązku
alimentacyjnego. Zakres tematyczny przedmiotu: Prawo rodzinne i opiekuńcze – zagadnienia
wprowadzające: 1. Pojęcie i przedmiot prawa rodzinnego; 2. Zasady prawa rodzinnego; 3.
Pojęcie pokrewieństwa i powinowactwa. Instytucja małżeństwa: 1. Zawarcie małżeństwa; 2.
Podstawowe prawa i obowiązki małżonków; 3. Małżeńskie ustroje majątkowe; 4. Rozwód i
separacja. Stosunki między rodzicami a dziećmi: 1. Ustalenie statusu prawnorodzinnego
dziecka – uwagi ogólne; 2. Istota i funkcje władzy rodzicielskiej; 3. Powstanie i wygaśnięcie
władzy rodzicielskiej; 4. Treść i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej; 5. Ingerencja
sądu opiekuńczego we władzę rodzicielską; 6. Regulacja prawna kontaktów rodziców z
dziećmi; 7. Instytucja przysposobienia. Ogólna charakterystyka zastępczego środowiska
rodzinnego: 1. Zasady funkcjonowania pieczy zastępczej; 2. Istota i funkcje opieki nad
małoletnim; 3. Ustanowienie i zwolnienie opiekuna oraz wygaśnięcie opieki; 4. Treść i
zasady wykonywania opieki; 5. Nadzór nad sprawowaniem opieki. Obowiązek alimentacyjny:
1. Funkcja, treść, źródła i kolejność obowiązku; 2. Przesłanki i zakres obowiązku; 3.
Realizacja i ochrona obowiązku.

MK_29 Polityka kryminalna
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu polityki kryminalnej,
poznanie teorii kary oraz stopnia punitywności wymiaru sprawiedliwości? w Polsce. Efektem
kształcenia powinno być przyswojenie i zrozumienie ogólnych tendencji w zakresie polityki
kryminalnej XX wieku, a także przyswojenie i zrozumienie faktów z zakresu stanowienia i
stosowania prawa karnego z punktu widzenia potrzeby zwalczania przestępczości.
MK_30 Postępowanie w sprawach nieletnich
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi dotyczącymi
nieletnich, zwłaszcza postępowania w sprawach nieletnich oraz orzekania i wykonywania
środków opiekuńczo-wychowawczych i poprawczych. W trakcie wykładu poddane analizie
zostaną następujące zagadnienia: Kształtowanie się odpowiedzialności nieletnich w ujęciu
historycznym; Sytuacja prawna nieletniego w świetle obowiązujących w Polsce przepisów i
standardów europejskich; Charakterystyka środków wychowawczych, leczniczowychowawczych oraz poprawczych; Zasady postępowania w sprawach nieletnich, w tym
postępowania mediacyjnego.
MK_31 Prawa człowieka w demokratycznym państwie (przedmiot oferowany także w języku
obcym)
Celem przedmiotu jest ukazanie istoty praw podstawowych jednostki we współczesnym
państwie demokratycznym, sposobu kształtowania ich treści w orzecznictwie ETPCz, ETS i
Trybunału Konstytucyjnego; Zakłada się przedstawienie instytucjonalnych gwarancji
realizacji praw podstawowych w państwie demokratycznym i państwie prawnym. Omówione
zostaną też zagrożenia praw człowieka w warunkach społeczeństwa informacyjnego.
MK_31a Prawo policyjne
Założeniem przedmiotu jest przybliżenie regulacji zawartych w ustawach policyjnych. Ma to
na celu przedstawienie uprawnień i obowiązków organów policji, a także wskazanie
możliwości ścigania sprawców.
MK_32 Prawo karne wykonawcze
Podczas wykładów będą omówione następujące problemy: przedmiot i zakres prawa karnego
wykonawczego, źródła prawa karnego wykonawczego, międzynarodowe standardy dotyczące
środków reakcji prawnokarnej na przestępstwo, organy postępowania wykonawczego, nadzór
i kontrola nad wykonywaniem wykonywanie środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo,
udział społeczeństwa w wykonywaniu kar, wykonywanie kary grzywny, wykonywanie kary
ograniczenia wolności, wykonywanie kary pozbawienia wolności, wykonywanie środków
karnych, przepadek - postępowanie wykonawcze, środki kompensacyjne -postępowanie
wykonawcze, instytucje probacyjne, udział sądowych kuratorów zawodowych w
postępowaniu wykonawczym, wykonywanie środków zabezpieczających.
MK_33 Kontrola przestępczości
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i charakterystyką przestępczości, z
wybranymi metodami walki z przestępczością, problematyką kryminogenezy, zagadnieniami
zapobiegania przestępczości oraz wpływem opinii publicznej na politykę kryminalną
państwa.
MK_34 Karnoprawna ochrona i odpowiedzialność osób pełniących funkcje publiczne

Celem zajęć jest przedstawienie stosownych regulacji prawnokarnych i dyskusja nad
następującymi zagadnieniami: definicja legalna funkcjonariusza publicznego, osoby objęte
ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu, definicja legalna osoby pełniącej
funkcję publiczną. Omówione zostaną także poszczególne przestępstwa, m.in. naruszenie
nietykalności funkcjonariusza, czynna napaść, wprowadzenie w błąd instytucji użyteczności
publicznej, znieważenie funkcjonariusza, przywłaszczenie funkcji, łapownictwo,
przekupstwo, nadużycie funkcji, ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych.
Przedstawiona zostanie także tematyka instytucji immunitetów oraz ich uchylania.
MK_35 Seminarium
Celem seminarium jest uzyskanie wiedzy dotyczącej techniki pisania pracy naukowej.
Poprzez uczestnictwo w nim student może poznać oraz nauczyć się sposobu organizacji
procesu pisania pracy licencjackiej, prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu,
wskazania celu pracy, stawiania poprawnych tez, wyciągania wniosków z zaprezentowanych i
analizowanych problemów i zagadnień, a także sposobów prezentacji wyników. Dodatkowo,
seminarium ma na celu przygotowanie studentów do dokonywania samodzielnej interpretacji
przepisów prawa, analizy stanowiska doktryny i poglądów orzecznictwa.
MK_36 Terroryzm i cyberterroryzm
Celem zajęć będzie przedstawienie stosownych regulacji prawnokarnych i dyskusja nad
następującymi zagadnieniami: przestępstwo o charakterze terrorystycznym (w szczególności
konstrukcja definicji; interpretacja przepisu z uwzględnieniem wzorców międzynarodowych;
konsekwencje prawnokarne; kryminalizacja „na przedpolu” przestępstwa o charakterze
terrorystycznym; międzynarodowe zobowiązania do kryminalizacji zachowań podjętych „na
przedpolu” przestępstwa terrorystycznego). Omówione zostaną także poszczególne
przestępstwa, m.in.: finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa; zamach na życie
Prezydenta; zamach terrorystyczny, dywersja; zabójstwo; spowodowanie niebezpiecznych
zdarzeń; piractwo; wzięcie zakładnika. Omówione zostaną także regulacje ustawowe
dotyczące działań antyterrorystycznych (w szczególności zakres przedmiotowy regulacji;
działania kontrterrorystyczne; infrastruktura krytyczna; organy odpowiedzialne; czynności
operacyjno-rozpoznawcze; stopnie alarmowe; szczególne uprawnienia kierującego
działaniami; specjalne użycie broni palnej; decyzja o użyciu Sił Zbrojnych RP).
Przedstawione
zostaną
przykłady
wybranych
zamachów
terrorystycznych
i
cyberterrorystycznych.
MK_37 Przestępczość transgraniczna
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interdyscyplinarną problematyką
przestępczości transgranicznej, szczególnie istotnej z punktu widzenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na jej położenie geograficzne, a także sytuację
gospodarczą i polityczną (członkostwo w Unii Europejskiej oraz Strefie Schengen).
Zagadnienia szczegółowe przedmiotu: Terminologia: przestępczość transgraniczna,
przestępczość graniczna, migracja, nielegalna/nieregularna migracja, przemyt i jego różne
formy, nielegalna migracja w Unii Europejskiej- aspekty kryminologiczne, Polska jako kraj
docelowy i tranzytowy nielegalnej migracji, administracyjne i prawnokarne środki zwalczania
nielegalnej migracji w Polsce, kryminologiczne aspekty przestępczości cudzoziemców w
Polsce, przemyt jako zjawisko transgraniczne.

MK_38 Nowe formy patologii społecznych

Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak: 1. Wprowadzenie do zagadnienia „nowe formy
patologii społecznych”; 2. Patologie (uwarunkowania, przejawy, rodzaje, skala, instrumenty
przeciwdziałania): w środowisku pracy (np. pracoholizm, mobbing), niedostatku (np.
bezdomność, żebractwo), niszczenia ciała (np. samoagresja), odżywiania (np. anoreksja,
bulimia), uzależnień od czynności (np. hazard, uzależnienie od Internetu), młodzieżowe (np.
subkultury, sekty).
MK_39 Przestępczość w ruchu drogowym
Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak: 1. Kształtowanie się przestępstwa wypadku w
komunikacji w ujęciu historycznym (Kodeks karny z dnia 11 lipca 1932 r., Kodeks karny z
dnia 19 kwietnia 1969 r.); 2. Wypadek w komunikacji w ujęciu Kodeksu karnego z dnia 6
czerwca 1997 r. oraz kolizja w ruchu drogowym w ujęciu Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja
1971 r.; 3. Symptomatologia przestępczości w ruchu drogowym w Polsce (skala, dynamika,
czas i miejsce powstawania wypadków drogowych, rodzaje zdarzeń drogowych); 4. Ofiary
wypadków drogowych w Polsce; 5. Etiologia wypadków drogowych w Polsce; 6. Zwalczanie
i zapobieganie przestępczości w ruchu drogowym w Polsce; 7. Bezpieczeństwo ruchu
drogowego w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej.
MK_40 Przestępczość zorganizowana
Przedmiot zawiera ujęcie tytułowej problematyki w wymiarze jurydycznym oraz
kryminologicznym. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:
prawne aspekty przestępczości zorganizowanej - ujęcie krajowe (przestępczość
zorganizowana w aspekcie prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa
karnego wykonawczego), prawne aspekty przestępczości zorganizowanej - ujęcie
międzynarodowe, geneza zjawiska przestępczości zorganizowanej i pojęcie przestępczości
zorganizowanej, symptomatologia przestępczości zorganizowanej oraz jej tendencje
rozwojowe, międzynarodowa współpraca w zakresie zwalczania przestępczości
zorganizowanej, zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce.
MK_41 Technika kryminalistyczna
Wykłady obejmują następujące tematy: 1. Pojęcie techniki kryminalistycznej. Wyodrębnienie
się działu i jego rozwój; 2. Specyfika zagadnień technicznych w kryminalistyce; 3. Znaczenie
modus operandi w wykrywaniu sprawców przestępstw; 4. Daktyloskopia i inne metody
dermatoskopijne; 5. Badania fizykochemiczne śladów; 6. Kryminalistyczne badania
wypadków drogowych; Wykłady 4-6 są realizowane w Laboratorium Kryminalistycznym
Komendy Wojewódzkiej Policji.
MK_42 Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości
Zakłada się, że student posiądzie wiedzę z zakresu stosowania nowoczesnych technologii
służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości stosowanych przez organy ścigania.
Student zostanie zapoznany z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, zostaną one
ukazane w kontekście prawnych i etycznych uwarunkowań ich stosowania. W szczególności
dotyczy to technologii informacyjnych, pozwalających na inwigilację, wykrywanie i
analizowanie śladów kryminalistycznych. Należy jednak zaznaczyć, iż będą to technologie
inne niż te, z którymi zapoznaje się podczas przedmiotu Technika kryminalistyczna. Zakres
tematyczny przedmiotu: 1. Wybrane technologie stosowane w ramach czynności operacyjnorozpoznawczych (techniki wykrywcze oraz dokumentujące) – nagrywające obraz, dźwięk
oraz określające położenie obiektu; 2. Technika kryminalistyczna w obszarze
przeciwdziałania przestępczości (technika profilaktyczna); 3. Wybrane technologie
monitoringu audiowizualnego stosowane w sektorze prywatnym; 4. Wybrane technologie

wykrywające niebezpieczne przedmioty lub substancje; 5. Technologie informacyjne –
pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie danych i informacji przez organy ścigania; 6.
Wybrane technologie telekomunikacyjne; 7. Technologie służące wymiarowi
sprawiedliwości; 8. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych; 9. Prawne i etyczne
zasady stosowania technologii w celu zwalczania przestępczości przez instytucje sektora
publicznego i prywatnego.
MK_43 Analiza kryminalna
Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień wskazujących efektywność wykorzystywania
informacji przez organy ścigania i jej znaczenie dla postępowań operacyjnych i karnych.
Podstawową kwestią jest podejście służby opartej na wiedzy (intelligence led policing). W
szczególności studenci poznają powszechnie akceptowaną typologię odmian analizy
kryminalnej wraz z ich partykularnymi obszarami zastosowań, kategoriami źródeł informacji,
oceny ich wiarygodności., Przybliżone zostaną techniki stosowane przez analityków organów
ścigania i służb specjalnych. Kolejnym obszarem wiedzy będą regulacje prawne
obowiązujące w organach ścigania w zakresie przeprowadzania analiz oraz kwestie
organizacyjne. Zakres tematyczny przedmiotu: 1. Geneza analizy kryminalnej na świcie i w
Polsce; 2. Zagadnienie cyklu analitycznego; 3. Osoba analityka kryminalnego; 4. Warsztat
pracy analityka; 5. Analiza danych masowych; 6. Analiza sprawy; 7. Analiza porównawcza
spraw; 8. Analiza grup przestępczych; 9. Analiza profilu szczególnego; 10. Analiza metod
prowadzenia sprawy; 11. Analiza przestępczości; 12. Analiza profilu szczególnego sprawcy;
13. Wybrane zagadnienia prawne; 14. Wybrane zagadnienia instytucjonalne analizy
kryminalnej w Polsce.
MK_44 Czynności operacyjno - rozpoznawcze
Podczas wykładu omówione zostaną pojęcia związane z czynnościami operacyjnorozpoznawczymi, ich rozwojem i podstawą prawną. W dalszej części omówione będą metody
pracy operacyjnej.
MK_45 Taktyka kryminalistyczna
Zakłada się zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z taktyką kryminalistyczną
oraz wybranymi metodami przez nią opracowanymi. Zajęcia będą obejmować takie problemy
jak: taktyka przestępcza, (sposoby i metody postępowania przestępców w związku z
wyborem miejsca i czasu popełnienia przestępstwa, działań urzeczywistniających
przestępstwo, przedmiotu wykonawczego przestępstwa, sposobu i metod współdziałania
przestępczego sprawców, np. metody porozumiewania się, uzgadniania planów, podziału ról,
procedury uszczelniania grupy przestępczej); taktyka dochodzenia przestępstw (sposoby i
zasady planowego oraz celowego postępowania w toku postępowania operacyjnego lub
karnego w celu szybkiego, sprawnego wykrycia sprawcy oraz jego ujęcia, a także
udowodnienia mu winy); taktyka poszczególnych czynności operacyjnych i procesowych
(kontrolowane wręczanie korzyści majątkowej, przesłuchania, okazania, oględzin itp.);
taktyka profilaktyczna (obejmuje problematykę sposobów i metod poczynań zapobiegających
działalności przestępczej, np. metody obserwacji osób, zabezpieczania obiektów,
patrolowania itp.). Zakres tematyczny przedmiotu: 1. Zagadnienia wprowadzające.
Podstawowe pojęcia w taktyce kryminalistycznej; 2. Rozwój badań nad taktyką
kryminalistyczną; 3. Charakterystyka taktyki przestępczej. Modus operandi; 4. Elementy
współdziałania przestępczego sprawców: metody porozumiewania się, uzgadniania planów,
podziału ról, procedury uszczelniania grupy przestępczej w wybranych kategoriach
przestępstw; 5. Taktyka wykrywania. Praca dochodzeniowo-śledcza; 6. Metodyka realizacji
wybranych czynności procesowych; 7. Praca operacyjna w wykrywaniu. Zasady i metody; 8.

Uzyskiwanie informacji. Działania tajne i biały wywiad; 9. Kierunki taktycznych działań
profilaktycznych; 10. Sektor publiczny i prywatny w zapobieganiu przestępczości.
MK_46 Dewiacje seksualne
Treści programowe przedmiotu: 1. Ogólna charakterystyka przestępstw seksualnych:
zgwałcenie, molestowanie seksualne, zabójstwo na tle seksualnym, przestępstwa związane ze
zjawiskiem prostytucji, przestępstwa seksualne przeciwko małoletnim, kazirodztwo; 2.
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane ze sferą seksualną: zaburzenia
identyfikacji płciowej, zaburzenia preferencji seksualnych, zaburzenia związane z
tożsamością i orientacją seksualną, dysfunkcje seksualne. Zaburzenia seksualne w przebiegu
innych zaburzeń psychicznych. Rola lekarza seksuologa w leczeniu zaburzeń seksualnych; 3.
Konsekwencje psychiczne występujące u ofiar przemocy seksualnej: fazy procesu radzenia
sobie ze zdarzeniem, wiktymizacja, syndrom sztokholmski, zaburzenia psychiczne związane z
reakcją na stres. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne osób z pourazowymi zaburzeniami
psychicznymi; 4. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne. Wybrane zagadnienia z zakresu
seksuologii sądowej.
MK_47 Psychiatria sądowa
Treści programowe przedmiotu: Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Prawa pacjenta,
przyjęcie bez zgody, przymus bezpośredni. Tajemnica lekarska. Badanie osób
pokrzywdzonych. Omówienie przypadków, poczytalność, środki zabezpieczające dla osób
niepoczytalnych, internacja, rodzaje oddziałów psychiatrii sądowej. Omówienie przypadków,
opiniowanie sądowo-psychiatryczne w procesie cywilnym: ważność oświadczenia woli,
wadliwe oświadczenie woli, ubezwłasnowolnienie częściowe, całkowite. Ważność
testamentu. Omówienie przypadków.
MK_48 Ocena stanu psychicznego sprawcy
Treści programowe przedmiotu: porównanie psychiatrii klinicznej vs. sądowej,
psychopatologia, pacjent z psychozą -krótkie omówienie wybranych jednostek chorobowych,
ocena stanu psychicznego, biegli psychiatrzy i psycholodzy, zasady powoływania biegłych,
kwalifikacje do pełnienia tej funkcji, badanie psychiatryczne dla celów opiniowania, rodzaje
opinii biegłych, dowody i okoliczności podważające poczytalność, niepoczytalność, afekt
patologiczny, stan silnego wzburzenia, upicie patologiczne, parasomnie, reakcja krótkiego
spięcia, zaburzenia pozorowane, alkoholizm i narkomania, symulacja, zaburzenia reaktywne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), afekty kryminogenne.
MK_49 Medycyna sądowa
Treści programowe przedmiotu: Orzecznictwo w sprawach karnych dotyczące kwalifikacji
prawnych różnych odmian obrażeń ciała określonych w artykułach kodeksu karnego;
Orzecznictwo w sprawach cywilnych i ubezpieczeniowych; Toksykologia sądowo-lekarska z
uwzględnieniem alkohologii; Wykorzystanie hemogenetyki w badaniach dowodów
rzeczowych; Antropologia sądowo-lekarska.

MK_50 Psychologia uzależnień
Treści programowe przedmiotu: Poznanie psychologicznych mechanizmów uzależnień;
Klasyfikacja substancji psychoaktywnych; Najczęściej występujące uzależnienia; Sposoby
pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym; Nowe uzależnienia.
MK_51 Praktyki zawodowe

Celem tej formy zajęć jest przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez praktyczne
wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej, w tym w szczególności zapoznanie
z merytoryczną oraz techniczno-organizacyjną sferą funkcjonowania instytucji, w której
realizowana jest praktyka.

