
 
WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 

DZIEKANAT 

Ul. Uniwersytecka 22/26 

50 – 145 Wrocław 

 

Tel. +48 713752371 

Tel. +48 691944003 

podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl / podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl 

    

 

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2022 r. 

 

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

ogłasza zapisy na 

 Studia Podyplomowe Kryminologia  

w roku akademickim 2022/2023 

 

Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Kryminologia 

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Maciej Szostak  

Zastępca Kierownika studiów: dr Piotr Ochman  

 

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 

niestacjonarnym (sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu) 

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams. 
 

Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: Świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych 
 

Zasady odpłatności: 4999 zł (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 

złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług 

edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna. 

 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

 

Adresat studiów: Zadaniem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy, jak również 

podniesienie kwalifikacji z zakresu zróżnicowanej i bogatej problematyki dotyczącej 

przyczyn, przejawów, jak i zwalczania przestępczości, w tym zwłaszcza biorąc pod uwagę 

jej perspektywę praktyczną. Studia mają pomóc w zdobyciu najlepszej i najbardziej 

aktualnej wiedzy – uwzględniającej nowe przejawy i uwarunkowania przestępczości 

różnego typu – z zakresu skomplikowanej, interdyscyplinarnej i wielowątkowej dziedziny, 

jaką jest kryminologia. Studia są adresowane do absolwentów kierunków kryminologia, 

zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, prawo, administracja, nauki 

o bezpieczeństwie, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy 

służb policyjnych oraz osoby zainteresowane w poszerzeniu wiedzy praktycznej lub 
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wiążące swój rozwój zawodowy z problematyką etiologii, fenomenologii, etiologii, jak 

i przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości w Polsce i na świecie.  

  

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji: Zgodnie z Regulaminem 

studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta 

osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w 

systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:  

a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK i 

podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy 
(czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl), 

b. kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie 
dyplom.  

 

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 doręczeniu decyzji słuchaczowi w sprawie 

przyjęcia na studia podyplomowe, najpóźniej, na pierwszych zajęciach zawiera ze 

słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych. 

 

 

PROGRAM 

 Studiów Podyplomowych Kryminalistyki Rok akademicki 2022/23   

Program zajęć trwa 2 semestry i zakłada 176 godz. zajęć (I semestr - 88 godz., II 

semestr - 88 godz.)  
Łączna liczba punktów ECTS - 75 

 

L.p.  Przedmiot wg programu   
liczba 

godzin   
Forma 
zajęć   

Forma 
zaliczenia   

Pkt 
ECTS   

I semestr              

1  Wprowadzenie do kryminologii  8  wykład  zaliczenie  3  

2  
Wykrywanie przestępstw /detektywistyka/ wywiad 
kryminalny  

8  warsztat  zaliczenie  4  

3  Wiktymologia/system pomocy ofiarom przestępstw  8  wykład  zaliczenie  3  

4  Suicydologia i tanatologia sądowa  8  wykład  zaliczenie  3  

5  Psychologia kryminalna/profilowanie kryminalne  8  warsztat  zaliczenie  4  

6  Socjologia kryminalna  8  wykład  zaliczenie  3  

7  Kryminologia ekonomiczna/przestępczość gospodarcza  8  wykład  zaliczenie  3  

8  Ekokryminologia/kryminologia ochrony środowiska  8  wykład  zaliczenie  3  

http://www.irka.uni.wroc.pl/


 

9  
Cyberkryminologia/Analiza 

kryminalna/Cyberbezpieczeństwo  
8  warsztat  zaliczenie  4  

19  Psychologia zeznań i wyjaśnień  8  warsztat  zaliczenie  4  

11  Seminarium dyplomowe  8  warsztat  zaliczenie  4  

razem I semestr   88  38  

II semestr              

1  
Kryminologia ochrony granic i współpraca policyjna  8  wykład  zaliczenie  3  

2  
Fenomenologia kryminalna  8  wykład  zaliczenie  3  

3  Kryminologia humanitarna  8  wykład  zaliczenie  3  

4  
Kryminalistyka  8  warsztat  zaliczenie  4  

5  
Archeologia kryminalistyczna  8  warsztat  zaliczenie  4  

6  
Nauki policyjne /registratury policyjne  8  wykład  zaliczenie  3  

7  
Kryminologia penitencjarna  8  wykład  zaliczenie  3  

8  
Antropologia sądowa  8  wykład  zaliczenie  3  

9  
Wirtualna sala zbrodni  8  warsztat  zaliczenie  4  

10  
Genetyka sądowa  8  wykład  zaliczenie  3  

11  
Seminarium dyplomowe  8  warsztat  zaliczenie  4  

razem II semestr   88  37  

            

* do wyboru          

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ   

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii  
Studia Podyplomowe Kryminologia  
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7  

Kod efektu uczenia 

się dla studiów 

podyplomowych  

Efekty uczenia się   
Odniesienie do charakterystyk 

drugiego stopnia PRK  
 

WIEDZA  

SP_W01  Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i specyfice 
kryminologii zarówno w naukach społecznych, jak i w 

otoczeniu prawnym, finansowym oraz gospodarczym.  

P7S_WG   



 

SP_W02  Rozumie istotę kryminologii, jak i jej powiązania z 

otoczeniem prawnym, społecznym i gospodarczym.  

P7S_WK   

SP_W03  

Zna w pogłębionym stopniu źródła prawa, z 

uwzględnieniem problematyki przeciwdziałania i 

zwalczania przestępczości.  

P8S_WK   

UMIEJĘTNOŚCI  

SP_U01  

Formułuje złożone ustne i pisemne wypowiedzi o 

przestępczości, uwzględniając jej relacje do innych 
gałęzi prawa oraz uwarunkowania społeczno-

gospodarcze.  

P7S_UK   

SP_U02  

Identyfikuje złożone problemy w zakresie kryminologii 

dostrzegając również konieczność zastosowania 
dorobku otoczenia prawnego, w tym zwłaszcza 

karnoprawnego, a także kryminalistyki.  

P7S_UW   

SP_U03  

Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy w zakresie 

kryminologii, dostrzegając również konieczność 
zastosowania rozwiązań prawnych oraz dorobku 

kryminalistyki, psychologii i innych nauk pokrewnych.  

P7S_UO   

SP_U04  

Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych 

rozwiązań w konkretnym przypadku i potrafi 
prognozować konsekwencje wyboru właściwego 

sposobu rozwiązania problemu. Wskazuje także innym 

właściwe rozwiązanie   

P7S_UU    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

SP_K01  

Dostrzega konieczność stałego i intensywnego pogłębiania 

wiedzy w zakresie kryminologii z uwagi na labilność form i 
technik popełniania przestępstw, jak i regulacji prawnych 

dotyczących przeciwdziałania przestępczości.  

P7S_KK   

SP_K02  

Jest gotów do podjęcia pracy w zespołach eksperckich 
realizujących złożone i nietypowe problemy z obszaru 

kryminologii.  

P7S_KO   

SP_K03  

Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o kryminologii i 

jej stosowania w obliczu zmieniającego się otoczenia 

społeczno-gospodarczego.  

P7S_KR   

 
Objaśnienie symboli:  
PRK – Polska Rama Kwalifikacji  
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji   

SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy  

SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności  

SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się  


