Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sadowej
w roku akademickim 2018/2019
Nazwa studiów podyplomowych: Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sadowej
Kierownik studiów: dr hab. Maciej Trzciński, prof. nadzw. UWr
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Adresat studiów: Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem humanistycznym, przyrodniczym
lub prawniczym. pragnących uzyskać nowe umiejętności lub uzupełnić wykształcenie zainteresowanych
poniższą tematyką głównie zatrudnionych w resorcie Ministra Spraw Wewnętrznych lub
współpracujących z wymiarem sprawiedliwości. Słuchaczami studiów mogą być osoby zajmujące się
zawodowo badaniami zbrodni przeciwko ludzkości i przestępstwami wojennymi (np. historycy,
prokuratorzy, policjanci) jak również konserwatorzy zabytków i muzealnicy,
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent
otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zasady odpłatności: 3500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia,
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 7 maja 2018 r. do 5 października 2018 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody
nieprzyjęcia. Uczelnia na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej
dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką dotyczącą
wykorzystania metod archeologicznych we współcześnie prowadzonych śledztwach (dotyczy to zarówno
spraw prowadzonych związku z badaniami zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni
komunistycznych jak i ściganiem współczesnej przestępczości kryminalnej. Szczególna uwaga
poświęcona jest zatem problematyce prowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia z uwzględnieniem
interdyscyplinarnego instrumentarium kryminalistycznego i archeologicznego. W toku zajęć omawiane
są również zagadnienia związane z procedurami prowadzenia oględzin na miejscu katastrof i wypadków
masowych.
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej przeznaczone są dla osób z
wykształceniem humanistycznym, przyrodniczym lub prawniczym. pragnących uzyskać nowe
umiejętności lub uzupełnić wykształcenie zainteresowanych poniższą tematyką głównie zatrudnionych
w resorcie Ministra Spraw Wewnętrznych lub współpracujących z wymiarem sprawiedliwości.
Słuchaczami studiów mogą być osoby zajmujące się zawodowo badaniami zbrodni przeciwko ludzkości
i przestępstwami wojennymi (np. historycy, prokuratorzy, policjanci) jak również konserwatorzy
zabytków i muzealnicy.
Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat wybranych
regulacji prawnych, metodyki pracy właściwej dla archeologii i kryminalistyki oraz ich miejsca w
systemie nauk społecznych.
Po ukończeniu Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej absolwent
nabędzie nowe, praktyczne kwalifikacje pozwalające m.in. na efektywniejszą pracę zawodową
(policjanci, prokuratorzy). Zdobyte kwalifikacje pozwolą m.in. osobom z wykształceniem
humanistycznym (historycy, archeolodzy) na podjęcie pracy bądź ścisłej współpracy z wymiarem
sprawiedliwości.
Program studiów
Program Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Archeologii Sądowej zakłada dwa semestry
nauki w trybie niestacjonarnym. Obejmuje 150 godzin. Ogólna liczba punktów ECTS dla
przedmiotowych studiów: 35.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 8 przedmiotów oraz przystąpić do 1
egzaminu. W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 7 przedmiotów zgodnie
z planem studiów.
I SEMESTR STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć
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Archeologia sądowa

wykład

12 h

Archeologia sądowa

konwersatorium

14 h

1.
2.

Forma
zaliczenia
Zaliczenie
na
ocenę/egz
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Zaliczenie
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Prowadzący

dr hab. Maciej
Trzciński, prof. UWr
3
3

dr Tomasz Borkowski
(IPN)/8h

prof. dr hab. Jerzy
Piekalski UWr/6h
Elementy medycyny sądowej

wykład

6h

Zaliczenie

1

Elementy historii najnowszej

wykład

10 h

Zaliczenie

2

Metodyka badań
archeologicznych

wykład

12 h

Zaliczenie

3

Prawo w archeologii sądowej

wykład

6h

Zaliczenie

1

Metody poszukiwania osób
zaginionych

konwersat
orium

8h

Zaliczenie

3.
4.

dr Łukasz Szleszkowski
-Zakład Medycyny
Sądowej
dr hab. Krzysztof
Szwagrzyk- IPN
dr Mirosław Furmanek
–Uwr

5.

6.

dr hab. Maciej
Trzciński, prof. nadzw.
UWr
asp. sztb. Artur
Kubacki- KWP Katowice

7.

2
Antropologia sądowa

wykład

6h

mgr Agata
Thannhauser-Zakład
Medycyny Sądowej

Zaliczenie

8.

1
Ćwiczenia terenowe

ćwiczenia

10 h

zaliczenie

2

9.

dr hab. Maciej
Trzciński, prof.
nadzw. UWr

Łączna liczba godzin: 84 h, 18 pkt ECTS

II SEMESTR STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Elementy historii najnowszej

Forma
zajęć

wykład

Liczba
godzin

6h

Forma
Punkty
zaliczenia ECTS

zaliczenie

1.

1
Archeologia sądowa

konwersa
torium
4h

1
Elementy medycyny sądowej

3.

dr hab. Krzysztof
Szwagrzyk- Instytut
Pamięci Narodowej
dr hab. Maciej Trzciński,
prof. UWr

zaliczenie

2.

Prowadzący

ćwiczenia 8 h

dr Łukasz Szleszkowski
-Zakład Medycyny
Sądowej

zaliczenie
2

Oględziny na miejscu katastrof

ćwiczenia 4 h

zaliczenie

4.

insp. Piotr Pindel
1

Konserwacja artefaktów

konwersa
torium
9h

zaliczenie

5.

dr inż Beata Miazga-UWr
3

Opiniowanie biegłego z zakresu
medycyny sądowej

ćwiczenia 4 h

zaliczenie

6.

1

Elementy kryminalistyki

wykład

7.

31 h

zaliczenie
8

Łączna liczba godzin: 66 h, 17 pkt ECTS
Ogółem ilość godzin: 150/35 pkt. ECTS

mgr Michał Wepsięćbiegły z zakresu
medycyny sądowej
prof. dr hab. Z. Kegel/
3h, prof. dr hab. M.
Szostak/7h, dr R. Cieśla
7h/, dr Maciej
Kuliczkowski/10h, dr hab.
Ryszard Jaworski, prof.
nadzw. WSP /4h

