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charakterystyka 

drugiego stopnia 
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SYMBOL  charakterystyk 

efektów kształcenia

Kierunkowa charakterystyka drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej (wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne)

Przedmioty realizujące 

dany efekt uczenia się

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Moduł  Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)

Moduł dziennikarski

Moduł kuratorski

Moduł Penitencjarny

Moduł Policyjny

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa karnego procesowego 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Prawo penitencjarne 

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Resocjalizacja 

System środków reakcji karnej 

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa karnego procesowego 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Prawo penitencjarne 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Resocjalizacja 

Seminarium dyplomowe

System środków reakcji karnej 

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Wykład do wyboru nr 1 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 2 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 3 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 4 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 6 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 7 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 8

Wykład do wyboru nr 9

Biologiczne mechanizmu zachowania człowieka

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) 

Podstawy psychiatrii sądowej

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Kryminologia
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki 

WIEDZA

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

P6S_WG K_WG01
Ma elementarną wiedzę o charakterze nauk prawnych oraz związanych z

naukami o przestępstwie, ich miejscu w systemie nauk i wzajemnych relacjach.

P6S_WG K_WG02
Zna podstawową terminologię oraz podstawowe pojęcia z zakresu prawa,

kryminologii oraz nauk z nimi powiązanych.

P6S_WG K_WG03
Zna podstawową terminologię oraz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i

socjologii w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem.
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Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Podstawy nauki o przestępstwie

Podstawy prawa karnego procesowego 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Prawo penitencjarne

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza))

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Metodologia badań w naukach społecznych

Polityka karna i kryminalna 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia 

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy psychiatrii sądowej

Psychologia sądowa

Psychopatologia

Resocjalizacja 

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Kryminalistyka

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie

Podstawy psychiatrii sądowej

Kryminalistyka

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe  

Podstawy nauki o przestępstwie

Podstawy prawa karnego procesowego

System środków reakcji karnej 

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

P6S_WG K_WG10

Rozumie i posługuje się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego.

Język obcy

P6S_WG

P6S_WG

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

K_WG06
Ma elementarną wiedzę oraz zna pojęcia opisujące najważniejsze zjawiska

społeczne i psychologiczne w zakresie związanym ze studiowanym kierunkiem.

K_WG07
Ma elementarną wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury

społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także o człowieku jako jednostce

funkcjonującej w tych strukturach

P6S_WG K_WG04
Ma elementarną wiedzę na temat przedmiotu regulacji poszczególnych gałęzi

prawa związanych ze studiowanym kierunkiem.

P6S_WG K_WG08
Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych i informacji,

właściwe dla studiowanego kierunku.

P6S_WG K_WG09
Ma podstawową wiedzę o historycznej ewolucji struktur oraz instytucji

społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) związanych

z szeroką pojętą kryminologią.

P6S_WG K_WG05
Ma elementarną wiedzę dot. faktów, pojęć i zależności między wybranymi

zjawiskami przyrodniczymi związanymi z problematyką czynu zabronionego.
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Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Moduł  Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)

Moduł dziennikarski

Moduł kuratorski

Moduł Penitencjarny

Moduł Policyjny

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Polityka karna i kryminalna

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

Seminarium dyplomowe

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Wykład do wyboru nr 1 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 2 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 3 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 4 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 6 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 7 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 8

Wykład do wyboru nr 9 

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka 

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa karnego procesowego

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Prawo penitencjarne

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

Seminarium dyplomowe

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

Seminarium dyplomowe

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Podstawy psychiatrii sądowej

Psychologia sądowa

Psychopatologia

System środków reakcji karnej

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychopatologia

Resocjalizacja

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

UMIEJĘTNOŚCI

P6S_UW K_UW05
Potrafi posługiwać się zasadami i normami prawnymi oraz zawodowymi w 

podejmowanej działalności kryminologa.

P6S_UU K_UU03
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne

umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i

nowoczesnych technologii .

P6S_UW K_UW04
Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego 

oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowana motywów i 

wzorów ludzkich zachowań.

P6S_UW K_UW01
Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich

powiązania z różnymi obszarami działalności kryminologii.

K_UU02
Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kryminologii

oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania,

interpretowania i rozwiązywania problemów związanych z kryminologią.
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Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychopatologia

Resocjalizacja

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychopatologia

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych))

Psychologia emocji i motywacji

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

P6S_UK K_UK09

Posiada umiejętności językowe w zakresie czytania, pisania, mówienia i

słuchania na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego, co pozwala mu ma stosowanie języka obcego w sytuacjach

formalnych, np. w nowoczesnym środowisku pracy, a także w sytuacjach

nieformalnych.

Język obcy 

P6S_UW K_UW07
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz

wykorzystywania tej analizy w pracy zawodowej.

P6S_UK K_UK08

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik

komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie psychologii, jak i z odbiorcami

spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań

technologicznych.

P6S_UW K_UW06 Potrafi dostrzegać i analizować dylematy moralne i prawne w pracy zawodowej.
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Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Moduł  Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna)

Moduł dziennikarski

Moduł kuratorski

Moduł Penitencjarny

Moduł Policyjny

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Prawo penitencjarne

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Psychopatologia

Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Wykład do wyboru nr 1 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 2 - Podstawy nauk społecznych i ekonomicznych

Wykład do wyboru nr 3 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 4 - karnistyczny

Wykład do wyboru nr 6 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 7 - cywilistyczny

Wykład do wyboru nr 8

Wykład do wyboru nr 9 

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Seminarium dyplomowe

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Seminarium dyplomowe

Kryminalistyka

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

Morskie prawo karne

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe 

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa karnego procesowego

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Psychologia sądowa

System środków reakcji karnej

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy nauki o przestępstwie

Podstawy prawa obrotu gospodarczego

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Morskie prawo karne

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Podstawy psychiatrii sądowej

Pokrzywdzony w prawie karnym

Prawo penitencjarne

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Psychologia społeczna

Resocjalizacja

System środków reakcji karnej

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

KOMPETENCJE

P6_UK K_UK05
Jest gotowy do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych,

obywatelskich, prawnych i gospodarczych związanych z kryminologią.

P6S_KK K_KK06
Ma świadomość konieczności poszerzania kompetencji i kwalifikacji

zawodowych, jak również doskonali umiejętności, potrafi samodzielnie

wyznaczać kierunku własnego rozwoju i kształcenia. 

P6_UK K_UK03
Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi określić priorytety w

pracy oraz odpowiednio rozplanować pracę.

P6S_KR K_KR04
Ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny w pracy

kryminologa oraz pracy powiązanej z kryminologią.

P6S_KK K_KK01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę

uczenia się przez całe życie.

P6_UK K_UK02

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i

instytucjach związanych z szeroko pojętą kryminologią, jednocześnie jest zdolny

do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w

kryminologii. 
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Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka

Europejskie prawo karne

Kryminalistyka

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna)

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką 

prawną)

Metodologia badań w naukach społecznych

Podstawy medycyny sądowej

Podstawy nauki o przestępstwie 

Podstawy prawa obrotu gospodarczego 

Pokrzywdzony w prawie karnym

Polityka karna i kryminalna

Psychologia emocji i motywacji 

Psychologia sądowa

Resocjalizacja

WdW - 4 semestr (Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania lub Cywilnoprawne 

podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa)

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

P6S_KR K_KR07
Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, podejmuje trud i odznacza

się wytrwałością w realizacji indywidualnych, jak i zespołowych działań w

zakresie kryminologii oraz nauk pokrewnych. 
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