Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Kryminalistyki
w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Kryminalistyki
Kierownik studiów: dr hab. Ryszard Jaworski, prof. nadzw. UWr
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu)
Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Zasady odpłatności: 4000 zł (cztery tysiące złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna,
Adresat studiów:
Studia Podyplomowe Kryminalistyki przeznaczone są dla absolwentów nieprawniczych kierunków
studiów (najczęściej humanistycznych), które często nie przygotowują ich do wykonywania zawodu i
osoby te mają duże trudności w uzyskaniu pracy w takich zawodach jak: policjant, funkcjonariusz Straży
Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, pracownik ochrony osób i mienia, detektyw. Kandydaci
na Studia Podyplomowe Kryminalistyki oczekują, że ukończenie Studiów zwiększy ich szanse na rynku
pracy oraz przybliży im specyfikę niektórych tych zawodów, co pozwoli im na dokonanie trafniejszego
wyboru.
Adresatami również mogą być absolwenci studiów prawniczych, którzy chcieliby pogłębić dotychczas
uzyskaną wiedzę i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Program Studiów Podyplomowych Kryminalistyki dostarcza wiedzy w zakresie: podstawowych pojęć
prawnych (prawo cywilne, karne i administracyjne), podstaw prawa i procesu karnego, metod
ujawniania śladów i utrwalenia śladów, metod identyfikacji człowieka, badań dowodów rzeczowych,
medycyny sądowej, a także metodyki wykrywania i dowodzenia niektórych zdarzeń (zabójstwa,
zdarzenia z użyciem broni palnej, wypadki komunikacyjne). Niezbędne jest także przybliżenie
słuchaczom pojawienia się nowych zagrożeń dla obywatela i społeczeństwa (psychomanipulacja,
technologia informatyczna jako sposób popełniania przestępstw i ich wykrywania.
W ostatnich latach zwiększyło się też zainteresowanie społeczeństwa wiedzą kryminalistyczną i
medyczno- sądową (literatura kryminalna, seriale typu „CSI”), przy czym niektóre osoby dążą do
uzyskania bardziej miarodajnej i obiektywnej wiedzy w tych dziedzinach. Program Studiów wychodzi
naprzeciw tym oczekiwaniom.
Program w decydującym stopniu realizowany będzie przez kadrę dydaktyczną Katedry Kryminalistyki
zatrudnioną na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Kadra ta posiada nie tylko wiedzę teoretyczną,
ale i praktyczną wynikającą z powiązania z praktyką wymiaru sprawiedliwości poprzez wykonywanie
ekspertyz z kilku dziedzin kryminalistyki. Niektóre specjalistyczne zagadnienia wykładane będą przez
pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, będących również ekspertami
sądowymi. Pozwoli to nie tylko na zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji kadry, ale i na realizację
postulatu interdyscyplinarności i otwarcia na współpracę z zewnętrznymi partnerami poprzez kontakty
naukowe i wymianę pracowników.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr posiada infrastrukturę pozwalającą na realizację programu
Studiów, co stanowi uzupełnienie warunków kadrowych i powinno zapewnić wysoką jakość kształcenia.
Celem studiów podyplomowych kryminalistyki jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa i
procesu karnego, organizacji i kompetencji organów szeroko rozumianej ochrony prawnej oraz wiedzy
z zakresu nauk pomocniczych prawa tj. kryminalistyki i medycyny sądowej.
W zakresie kryminalistyki i medycyny sądowej przewiduje się zajęcia warsztatowe mające na celu
utrwalenie wiedzy.
Ukończenie Studiów zwiększy szanse absolwenta na rynku pracy w takich zawodach i na stanowiskach,
jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, pracownik ochrony osób i mienia, detektyw.
Absolwent Studiów uzyska umiejętność trafniejszych wyborów życiowych i zawodowych poprzez
zbliżenie mu specyfiki niektórych zawodów.
Absolwenci będą mieli świadomość postępu dokonującego się w różnych dziedzinach nauk sądowych
oraz będą znali źródła, z których uzyskają obiektywną, sprawdzoną wiedzę na ten temat.
Ponadto dla niektórych słuchaczy ukończenie będzie zachętą do podjęcia studiów na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii UWr.
Absolwent Studiów będzie rozumiał funkcjonowanie ochrony obywatela przez instytucje państwowe i
pozapaństwowe oraz zasady współdziałania tych instytucji, co podniesie kompetencje społeczne
absolwenta.
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 1 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 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,
c.
kserokopię dowodu osobistego 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, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych
zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

Program studiów
Program Studiów Podyplomowych Kryminalistyki obejmuje dwa semestry nauki w trybie
niestacjonarnym. Przewidziano 162 godzin zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS: 40.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 3 przedmiotów oraz przystąpić
do 4 egzaminów w formie pisemnej (zgodnie z planem studiów). W drugim semestrze słuchacze
zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 3 przedmiotów oraz przystąpić do 4 egzaminów w formie pisemnej
(zgodnie z planem studiów). Przed rozpoczęciem drugiego semestru słuchacze odbywają szkolenie
BHP z zakresu zagrożeń epidemiologiczno – sanitarnych w formie e-learningu, którego zaliczenie jest
warunkiem udziału w zajęciach warsztatowych z przedmiotu „Medycyna sądowa”.

Semestr I
Lp

Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć

Liczba Forma
Punkty
godz. zaliczenia ECTS

1

Podstawy prawa i procesu
karnego

Wykład

2

Oględziny miejsca, osoby i
rzeczy oraz utrwalenie ich
wyniku

10h
Wykład +
5h
warsztat

15

3

Osobowe źródła i środki
dowodowe

Wykład

4

Identyfikacja człowieka
metodami
kryminalistycznymi
(dokumenty tożsamości) i
biologicznymi

Wykład

Badania dokumentów
(pisma ręcznego, podłoża i
środków kryjących)

15 h
Wykład +
5h.
warsztat

20

Wykład

Wykład

5

6

7

Zasady korzystania z
wiedzy specjalistycznej w
procesie karnym
Technologia informatyczna
jako sposób popełniania
przestępstw i ich
wykrywania

10

Zaliczenie

Prowadzący

1

prof. dr hab. Marek Bojarski

Egzamin

5

dr hab. Maciej Trzciński, prof.
nadzw. UWr (10W), dr Iwona
Zieniewicz (5war)

10

Egzamin

3

dr hab. R. Jaworski, prof.
nadzw. UWr

10

Egzamin

3

dr Rafał Cieśla (6W)
dr Sylwia Skubisz- Ślusarczyk
(6W)

Egzamin

5

dr Rafał Cieśla (5W)
dr Iwona Zieniewicz (5W)
dr Sylwia Skubisz- Ślusarczyk
(5W), dr Iwona Zieniewicz dr
Sylwia Skubisz- Ślusarczyk
(5war)

5

Zaliczenie

1

dr hab. R. Jaworski, prof.
nadzw. UWr

10

Zaliczenie

1

mgr Filip Wójcik

Łączna liczba godzin: 80/19 ECTS
Semestr II
Forma Liczba Forma
Punkty
Prowadzący
zajęć
godz. zaliczenia ECTS
10h,
dr Robert Susło (10 W)
Wykład +
20
Egzamin
6
lekarz Zbigniew Gąszczyk 10h war.
Ożarowski (10 warsztaty)

Lp.

Nazwa przedmiotu

1

Medycyna sądowa

2

Eksperyment i przeszukanie

Wykład

5

Zaliczenie

1

dr hab. R. Jaworski, prof.
nadzw. UWr

3

Wykrywanie i dowodzenie
zabójstw

Wykład

20

Egzamin

4

dr hab. R. Jaworski, prof.
nadzw. UWr

4

Zdarzenia z użyciem broni
palnej

Wykład

12

Egzamin

4

mgr Janusz Markiewicz 71
7181133 biuro@wadera.org

5

Wypadki komunikacyjne

Wykład

4

Zaliczenie

1

dr inż. Marek Łomot

6

Rozpoznawanie zagrożeń
polegających na
psychomanipulacji

Wykład

6

Zaliczenie

1

prof. dr hab. Maciej Szostak

7

Mechanoskopia

Wykład

15

Egzamin

4

pod. insp. Andrzej Sagan

Poza programem: Dawne i współczesne zastosowania grafologii 10 godzin
Łączna liczba godzin: 82/ 21 ECTS
Razem liczba punktów ECTS - 40

