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pieczęć Instytutu  

     

PROGRAM SPECJALNOŚCI  

od roku akademickiego 2022/2023 

 

studia niestacjonarne   
  

zatwierdzony przez Radę Instytutu dnia   

  

……………………………………………..       

  

  

Nazwa specjalności  
  

Kryminologia i dezorganizacja społeczna    

  

Liczba punktów ECTS  43  

  

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:  
  

Absolwent studiów II stopnia wybierający specjalność Kryminologia i dezorganizacja społeczna  potrafi 

podejmować działania i pracować w zespołach rozwiązujących problemy związane z przestępczością, 
patologią społeczną jak również sytuacjami kryzysowymi. Absolwent nabywa kompetencje twarde: obsługa 
programów statystycznych, analiza badań socjologicznych w kryminologii, elementy grafologii, profilowanie 
kryminalistyczne, Crime of the Powerful a także znajomość procedury karnej. Kompetencje miękkie 
nabywane w ramach specjalności to: wysoko rozwinięte zdolności analityczne w zakresie analizy zjawisk 
przestępczości, samodzielność i bardzo dobra organizacja czasu pracy. 
Ukończenie tej specjalności stwarza możliwość przygotowania do pracy w grupach dyspozycyjnych typu: 
Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Więzienna jak również instytucjach zajmujących się 
rozwiązywaniem sporów, np. ośrodki mediacyjne czy negocjacyjne. Umożliwia też ubieganie się o pracę na 
stanowisku kuratora sądowego oraz w placówkach takich, jak: ośrodki socjoterapii czy administracji 
państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem, gdzie konieczne jest 
posiadanie wiedzy z zakresu przedmiotów socjologiczno-filozoficznych, psychologii, prawa, kryminologii i 
patologii społecznej.  
  

  

Efekty uczenia się dla specjalności  

 WIEDZA  
Po ukończeniu modułu specjalności absolwent:  

W01  posiada wiedzę na temat systemu prawa (ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i 
procedury karnej), a zwłaszcza jego społecznych uwarunkowań i skutków   
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W02 potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości z perspektywy różnych teorii kryminologicznych, 
potrafi scharakteryzować poszczególne rodzaje przestępczości 

W03 rozumie społeczne uwarunkowania zjawisk przestępczości a także ich związki z rozmaitymi 
formami psychopatologii 

 

W04  posiada pogłębioną wiedzę na temat metod i technik właściwych dla kryminologii i 
kryminalistyki i potrafi je zastosować w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących 
m.in. uwarunkowań przestępczości  

W05  rozumie zjawiska patologii społecznych, potrafi trafnie rozpoznawać ich przyczyny i skutki, 
zna także metody zapobiegania im na różnych poziomach   

W06  Ma wiedzę o kształtowaniu postaw społecznych wobec przestępczości; ma wiedzę na temat 
pozytywnych i negatywnych skutków zaangażowania mediów w tę problematykę  

W07  posiada wiedzę na temat przestępczości gospodarczej, Crime of the Powerful a także 
grafologii, socjologii zła jak również profilowania kryminalistycznego  

W08  zna społeczne, prawne i polityczne warunki funkcjonowania instytucji powołanych do 
zwalczania przestępczości i patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem instytucji 
pomocy ofiarom przestępstw z elementami postpenitencjarnej pracy  socjalnej rozumie ich 
wpływ na jednostki oraz relacje między nimi  

UMIEJĘTNOŚCI  
Po ukończeniu modułu specjalności absolwent:  

U01  wykorzystując zdobytą wiedzę oraz umiejętności praktyczne z dziedziny kryminologii potrafi 
trafnie analizować konkretne przykłady przestępstw i znajdywać rozwiązania dla problemów 
z nimi związanych  

U02  dostrzega złożoność społecznych i psychologicznych uwarunkowań przestępczości, 
konfliktów rozumiejąc, że wszelkie jednoaspektowe wyjaśnienia są w tym kontekście 
zawodne   

U03  w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną przewiduje wpływ konkretnych uwarunkowań 
społecznych czy psychologicznych na powstawanie patologii społecznych   

U04  potrafi krytycznie ocenić proponowane rozwiązania z dziedziny polityki kryminalnej czy 
profilaktyki społecznej  

U05  dostrzega zmienność i kulturowe uwarunkowania norm, systemów i zachowań moralnych, 
rozumiejąc relację między ich wymiarem partykularnym i uniwersalnym   

U06  potrafi analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów dla 
podejmowania przedsięwzięć dotyczących zapobiegania przestępczości  

U07  potrafi opracować tematykę związaną z kryminologią, wiktymologią, negocjacjami 
kryzysowymi i policyjnymi, polityką kryminalną i wykorzystać ją merytorycznie w budowie 
programów/strategii przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości oraz takich zjawisk 
jak narkomania, alkoholizm czy akty przemocy  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Po ukończeniu 
modułu specjalności absolwent:  

K01  zdaje sobie sprawę ze specyfiki i wieloaspektowości współczesnych form przestępczości, 
niedostosowania społecznego jak również konfliktów oraz ich społecznych i 
psychologicznych uwarunkowań; nie poddaje się społecznym stereotypom dotyczącym tego 
zjawiska   
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K02  jest świadomy trudności związanych ze zwalczaniem przestępczości, rozwiązywaniem 
konfliktów, mediacjami jak również negocjacjami i potrafi krytycznie oceniać funkcjonujące w 
tym obszarze instytucje czy mechanizmy    

K03  zachowuje postawę tolerancji w obliczu kulturowego i społecznego zróżnicowania norm i 
zachowań moralnych   

K04  rozumie potrzebę zaangażowania całego społeczeństwa w profilaktykę oraz łagodzenie 
skutków przestępstw, patologii społecznych i rozwiązywania konfliktów  

K05  rozumie potrzebę  interdyscyplinarnego podejścia do problemów społecznych i sposobów ich 
rozwiązywania  

K06  rozumie  dynamikę przeobrażeń problemów społecznych, jest otwarty na dalszy rozwój 
zawodowy, kształcenie i poszukiwanie teoretycznych wyjaśnień zjawisk go otaczających 

K07  zdaje sobie sprawę ze znaczenia etycznych aspektów programów zapobiegania, zjawiskom 
patologicznym i kryminogennym i ma świadomość znaczenia postępowania zgodnego z 
wymogami etyki zawodowej  

    

Formy sprawdzania efektów uczenia się  

  
  

   

 

  

   

  

 

 

W01                X        X    
W02                X      x      
W03      x          X            
W04          X  X                
W05                X            
W06      X          X            
W07                    x        
W08      X          X            
U01      x      x    X            
U02                X            
U03      x    X                  
U04                x    X        
U05      x          x            
U06      x      x                
U07              X              
K01                X            
K02                X            
K03                X            
K04                X            
K05                x            
K06      X          X            
K07                x            
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                               ...................................................pieczęć i podpis 
Dyrektora       

    


