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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 

Studia podyplomowe kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości wychodzą 

naprzeciw zapotrzebowaniu specjalistów z zakresu kryminalistki. Negatywne zjawiska 

i zdarzenia o charakterze kryminalnym, występujące       w różnych obszarach społecznych 

i grupach wiekowych, stanowią podstawę programu kształcenia. Studia przeznaczone są dla 

absolwentów szkół wyższych, którzy chcą nabyć, lub pogłębić, specjalistyczną wiedzę 

i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości, 

a także kompleksowego działania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Adresatem 

studiów są osoby, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się patologiami 

społecznymi i zwalczaniem przestępczości  (ABW, CBA, Policja, Straż Graniczna, Urząd 

Celny, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.), a także osoby realizujące się w innych zawodach, 

chcące poznać tę problematykę i uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Studia kierowane są 

również do pracowników administracji samorządowej, a także nauczycieli szkół i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, którzy niejednokrotnie muszą rozwiązywać problemy związane 

z przestępczością nieletnich.   

Cel studiów podyplomowych  

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką 

kryminalistyczną w tym, z motywami popełniania przestępstw i technikami ich ścigania,        

a także przekazanie ogólnej wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością i wiedzy 

specjalistycznej z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości. Studia trwają dwa 

semestry. Obejmują 218 godzin zajęć dydaktycznych - w tym 98 godziny wykładów i 120 

godzin ćwiczeń, na które składają się m. in. projekty, raporty, badania i prezentacje. 

Przedmioty realizowane w trakcie studiów kończą się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. 

Ukończenie studiów jest warunkowane zdaniem ustnego egzaminu końcowego. Polega on na 

wylosowaniu zdarzenia patologicznego i rozpatrzeniu możliwości rozwiązania tej sytuacji. 

Każda propozycja działania powinna uwzględniać argumenty przemawiające za 

proponowanym postępowaniem, a także jego przewidywane skutki. Egzamin jest 

sprawdzianem posiadanych przez zdającego umiejętności integracji wiedzy z działaniem oraz 

nakreśla jego sylwetkę, jako absolwenta studiów podyplomowych. Ukończenie studiów 

pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności analitycznych oraz 

przywódczych w celu bardziej efektywnego funkcjonowania w roli osób dbających o 

bezpieczeństwo osób fizycznych, osób prawnych oraz w organach państwowych i 
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samorządowych. Absolwenci studiów wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi 

rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw 

przeciwko życiu i mieniu oraz działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i 

prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerzą wiedzę z 

zakresu psychologii sądowej oraz psychologii zachowań przestępczych. Wzbogacą swoje 

kwalifikacje, co pozwoli im na nowoczesne podejście do problemów związanych z 

bezpieczeństwem. 

Adresaci studiów podyplomowych  

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą 

zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko 

rozumianej przestępczości. Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni 

posiadających dyplom co najmniej licencjata  i zamierzających podjąć pracę lub pracujących 

w: strukturach MSWiA  (m.in. Policja, ABW, CBA, Straż Graniczna), firmach zajmujących 

się kompleksowym zabezpieczaniem bezpieczeństwa (m.in. prywatne firmy ochrony, agencje 

detektywistyczne) 

 

Zasady rekrutacji 

 

 Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie w terminie 

przez kandydata kompletu dokumentów tj.: podania na studia, kserokopii oryginału lub 

odpisu dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, magisterskich). 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Podstawę prawną do opracowania efektów uczenia się na studiach podyplomowych  

kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości stanowią: 

 Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 roku, w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji, , 

 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku,  

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2153) 
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 Matryca efektów uczenia się 

 

Obszar kształcenia: nauki społeczne (S) 

Kierunek: Pedagogika  

Specjalność: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości 

Forma studiów: studia podyplomowe 

 

Symbol  

Efekt uczenia się dla kierunku studiów. Osoba 

posiadająca kwalifikacje I stopnia 

Odniesienie do 

efektów uczenia się  

dla obszaru nauk 

społecznych 

 WIEDZA  

K_W01 rozumie charakter nauk humanistycznych i społecznych, 

ich specyfikę przedmiotową oraz metodologiczną  

P6S_WG 

P6S_WK  

K_W02 zna specyfikę gałęziową kryminologii, jej miejsce w 

systemie nauk społecznych, a także relacje zachodzące 

pomiędzy kryminologią a naukami pokrewnymi 

P6S_WG 

P6S_WK  

K_W03 ma podstawową wiedzę o ewolucji polskiej i zagranicznej 

myśli pedagogicznej jej kierunkach, źródłach, także z 

wykorzystaniem dorobku nauk pokrewnych   

P6S_WG 

P6S_WK  

K_W04 ma wiedzę odnośnie podstaw ustroju społeczno-

gospodarczego, jego uwarunkowań konstytucyjnych, 

europejskich i międzynarodowych, wpływu ustroju na 

przestępczość oraz inne zjawiska społeczno-patologiczne, 

a także rozumie relacje zachodzące pomiędzy prawem a 

zjawiskami społeczno-patologicznymi, ich wzajemne 

powiązania oraz wpływ zmian społecznych na dynamikę 

kryminalizacji  

P6S_WG 

P6S_WK  

K_W05 ma wiedzę na temat roli organów państwowych w 

przeciwdziałaniu zjawiskom społeczno-patologicznym, 

zwłaszcza przestępstwo, strukturze wewnętrznej tych 

organów i ich kompetencjach, zwłaszcza z 

uwzględnieniem rodzaju procedur odnoszących się do 

zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom społeczno-

patologicznym  

P6S_WG 

P6S_WK  

K_W06 zna podstawowe zasady odpowiedzialności karnej, zasady 

karania oraz zakres kryminalizacji zjawisk społeczno-

patologicznych, jak również rodzaje postępowań 

represyjnych mających na celu zwalczanie tych zjawisk, 

ich podstawowe zasady i instytucje  

P6S_WG 

P6S_WK  

K_W07 ma wiedzę na temat przestępczości jako pewnego fenomenu P6S_WK 
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społecznego, jej przyczynach, rozmiarach, nasileniu, dynamice, 

strukturze, a także technikach jej pomiaru, z uwzględnieniem 

dorobku nauk pokrewnych, zwłaszcza medycznych i 

biologicznych  

K_W08 posiada wiedzę na temat sprawcy przestępstwa, 

przyczynach, prawidłowościach odnoszących się do 

zachowań społeczno-patologicznych, w tym także z 

uwzględnieniem dorobku nauk pokrewnych, zwłaszcza 

medycznych i biologicznych  

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W09 ma wiedzę na temat ofiary przestępstwa, jej uprawnień w 

postępowaniach represyjnych, rodzajach badań 

wiktymizacyjnych, czynnikach wpływających na 

wiktymizację, środkach przeciwdziałania wiktymizacji 

wtórnej, fenomenu społecznej percepcji przestępczości  ma 

podstawową wiedzę na temat prawa autorskiego i 

własności przemysłowe  

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W10 zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych 

środowisk wychowawczych, resocjalizacyjnych, ma 

wiedzę o występujących w nich problemach oraz o 

przyczynach tych problemów 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W11 ma wiedzę o tradycji i współczesnych przeobrażeniach 

systemów pedagogicznych, zwłaszcza dotyczących 

studiowanego profilu 

P6S_WG 

K_W12 ma podstawową  wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu 

badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 

resocjalizacyjnej, penitencjarnej  poszerzoną w odniesieniu 

do studiowanego profilu i uwzględniającą aktualne 

potrzeby w tym zakresie 

P6S_WG 

K_W13 zna subdyscypliny pedagogiczne, ich specyfikę, ich 

wzajemne związki oraz specyfikę w powiązaniu ze 

studiowanym  profilem 

P6S_WG 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 Rozumie i posługuje się terminologią z zakresu nauk 

humanistycznych i  społecznych, w szczególności w 

odniesieniu do zjawisk o charakterze kryminalnym i 

patologii społecznych  

P6S_UW 

P6S_UK  

K_U02 Rozumie znaczenie wykorzystania dorobku różnych 

dziedzin nauki do walki z przestępczością, patologiami 

społecznymi oraz zapobiegania im.  

P6S_UW 

K_U03 Potrafi zidentyfikować, dokonać analizy i ocenić zjawiska 

społeczne o charakterze resocjalizacyjnym, kryminalnym.  

P6S_UW 

P6S_UK  

P6S_UU  

K_U04 W podstawowym zakresie posługuje się językiem 

prawnym i prawniczym.  

P6S_UW 

P6S_UK 
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K_U05 W podstawowym zakresie potrafi interpretować i 

odpowiednio zastosować uregulowania prawne.  

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U06 Potrafi wskazać organy państwowe, międzynarodowe oraz 

instytucje społeczne zajmujące się walką z przestępczością 

i zapobieganiem jej.  

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U07 Potrafi zidentyfikować i ocenić wpływ zjawisk 

społecznych na rozwój przestępczości i innych form 

antyspołecznych zachowań.  

P6S_UW 

P6S_UK  

P6S_UU  

K_U08 Na podstawie wiedzy o zjawiskach społecznych, w 

szczególności resocjalizacyjnych, kryminalnych, potrafi 

zdiagnozować kierunki jej rozwoju  

P6S_UW 

P6S_UK  

P6S_UO  

K_U09 Potrafi wskazać odpowiednie narzędzia walki z 

przestępczością określonego rodzaju.  

P6S_UW 

P6S_UK  

P6S_UO  

K_U10 umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy 

procesu badawczego -  formułować problemy, dokonać 

wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z 

badań, zwłaszcza związanych z wybranym obszarem 

działalności praktycznej 

P6S_UW 

P6S_UK 

P6S_UO  

K_U11 Posiada umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy 

teoretycznej do rozwiązywania problemów praktycznych.  

P6S_UW 

P6S_UK 

 P6S_UO 

 P6S_UU  

K_U12 Potrafi formułować własne poglądy i oceny w odniesieniu 

do różnych problemów praktycznych związanych z 

przestępczością i patologiami społecznymi.  

P6S_UW 

P6S_UK 

 P6S_UO 

 P6S_UU  

K_U13 Posługuje się przynajmniej jednym specjalistycznym 

językiem obcym  

P6S_UK 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01  jest świadomy konieczności ciągłego samorozwoju 

poprzez kontynuację nauki.  

P6S_UW  

P6S_KK 

K_K02 poszukuje teoretycznych wyjaśnień, rozwiązań zjawisk 

mając na uwadze dynamikę przeobrażeń problemów 

społecznych  

P6S_UW  

P6S_KK  

P6S_KO  

K_K03 jest przygotowany do aktywnego działania (analiza, ocena, 

rozstrzygnięcie) w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, 

organach ścigania, instytucjach rządowych i 

samorządowych, organizacjach społecznych, prywatnym 

sektorze bezpieczeństwa  

P6S_UW 

 P6S_KK  

K_K04 wykazuje interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania 

problemów społecznych, jest zdolny do współdziałania ze 

specjalistami z innych dziedzin, oraz prawidłowego 

reagowania i rozstrzygania dylematów związanych z 

P6S_UW  

P6S_KK  

P6S_KO 
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wykonywanym zawodem  

K_K05 potrafi pracować w zespole, ma umiejętność 

argumentowania i kontrargumentowania w sporach, 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.  

P6S_UW  

P6S_KK 

P6S_KO 

K_K06 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie 

się do pracy i prowadzone działania oraz prezentacje ich 

efektów  

P6S_UW  

P6S_KR  

P6S_KK  

K_K07 jest samodzielny, kreatywny, potrafi uzupełniać nabytą 

wiedzę i szkolić umiejętności  

P6S_UW  

P6S_KK  

P6S_KR 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwenci studiów podyplomowych, kierunku kryminalistyka i metody zwalczania 

przestępczości, posiadać będą pragmatyczne i instrumentalne przygotowanie do działalności 

zawodowej. Będą znać podstawowe pojęcia prawne z zakresu prawa karnego, oraz 

orientować się w kwestiach dotyczących procesu karnego, metod badania i dowodzenia 

niektórych zdarzeń, a także pojawiających się nowych zagrożeń dla społeczeństwa. 

Absolwenci studiów podyplomowych w pracy zawodowej wykażą się umiejętnością 

dostrzegania problemów związanych z przestępczością, ich nazywania i poszukiwania 

możliwych rozwiązań. O pomyślnym przebiegu tego procesu i jego efektach stanowić będą 

posiadane przez nich kompetencje psychologiczne, na które składają się określone cechy 

osobowości, takie jak: wrażliwość na sytuacje problemowe i otwartość na nowe informacje 

przydatne w ich rozwiązaniu, empatia, elastyczność myślenia i działania, a także kompetencje 

w zakresie kreatywnym i kompetencje komunikacyjne. Oznaki kreatywności charakteryzujące 

absolwentów studiów podyplomowych w ich pracy zawodowej to: twórcze podejście do roli 

zawodowej (innowacyjność, niestandardowość działania), mobilność, elastyczność, 

zainteresowanie jednostkowymi losami, podmiotowe relacje interpersonalne. Posiadane przez 

nich kompetencje komunikacyjne przejawiać się będą w znajomości metod i sposobów 

oddziaływań w sferze interpersonalnej i zadaniowej, a także w umiejętnościach udzielania 

pomocy i wsparcia oraz rozwiązywania konfliktów w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki.                                                                     

 Nabyta w czasie studiów podyplomowych wiedza w zakresie kryminologii, 

kryminalistyki i przestępczości, oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania w przypadku 

sytuacji niestandardowych - kryzysowych, wymagających kreatywnego podejścia                     

i szerokiego oglądu, stanowić będą w pracy zawodowej absolwentów studiów podstawę 

dokonywania prawidłowej oceny ryzyka popełniania przestępstw i ustalenia działań 
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prowadzących do ich wyeliminowania, jak również opracowania strategii działań po  

ujawnieniu przestępstw. 

     

   

KARTY PRZEDMIOTÓW 
 

Karty przedmiotów (sylabusy) stanowią Załącznik nr 1 do programu studiów. 

 

PLAN STUDIÓW 

Plan studiów stanowi Załącznik nr 2 do programu studiów. 

 


